PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Directie infrastructuur
dienst ruimtelijke ordening
Vragen naar
Telefoon - fax
e-mail
Dossiernummer
Ons kenmerk
datum

Daan.Demey
Provincieplein 1
daan.demey@vlaamsbrabant.be
PRJ 2004005
IST-RO-PRJ-080214-PIVO-ontwerp
februari 2008

verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Ruimtelijk uitvoeringsplan PIVO-domein
44/57

9. Stedenbouwkundige voorschriften
Verordenende stedenbouwkundige
voorschriften
ALGEMEEN

Toelichting

Groenvoorzieningen
Voor de groenvoorzieningen dient steeds gebruik
gemaakt te worden van streekeigen en
standplaatsgebonden groenvoorzieningen.
Bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund
geachte en niet-verkrotte bebouwing en
constructies
De bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund
geachte en niet-verkrotte gebouwen en
constructies die niet voldoen aan de
stedenbouwkundige voorschriften van dit PRUP
mogen enkel binnen het bestaande bouwvolume
of in de huidige hoedanigheid onderhouden en in
stand gehouden
worden.
Verbouwing, renovatie, een verdere uitbreiding
van de bestaande bebouwing alsook herbouw of
nieuwbouw van een gedeelte of van het gehele
gebouw of de constructie buiten de vastgelegde
stedenbouwkundige voorschriften van dit PRUP is
echter niet toegelaten.

Artikel 1 - groengebied met recreatief en
openbaar karakter

Groengebied
met recreatief en
openbaar
karakter

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor de aanleg, inrichting
en beheer van een groene ruimte met een
recreatief medegebruik.
§2 Inrichting
Volgende werken, handelingen, voorzieningen en
inrichtingen zijn toegelaten:

Het is de bedoeling om het gebied in
te richten als een groengebied dat
voornamelijk bestaat uit een aanplant
van inheemse beplanting met
onderbegroeiing. Tussen de
beplanting kunnen laagdynamische
recreatieve voorzieningen voorzien
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alle werken, handelingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor
de aanleg, herstel en de ontwikkeling van
het groengebied, daarbij inbegrepen het
kappen van bomen, het rooien van
struikgewas, … inzoverre dit noodzakelijk
is in functie van de aanleg of het beheer
van het groengebied
alle werken, handelingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor
de aanleg of beheer van de infrastructuur
voor de laagdynamische recreatieve
activiteiten
alle werken, handeling en voorzieningen
die nodig of nuttig zijn voor de aanleg van
bufferbekkens, infiltratiebekkens of
kleinschalige waterzuivering (rietveld),
inzoverre ze het harmonisch karakter van
het groengebied ondersteunen
het oprichten van gebouwen of overdekte
constructies is niet toegelaten

worden. Hierbij wordt in de eerste
plaats gedacht aan zitbanken, een
finse looppiste, een fitnessparcours,
hindernissenpiste,… Het is alleszins
de bedoeling dat de recreatieve
elementen het beoogde natuurlijke
karakter van de omgeving en de
landschappelijke integratie ervan in de
omgeving mee ondersteunen.

§3 Beheer
Een harmonisch park- en groenbeheer staat
voorop. Gestreefd wordt naar een
landschappelijke integratie van de PIVO site ten
opzichte van de noordelijk gelegen open ruimte.
Dit beoogt een duurzame, dynamische en diverse
uitbouw van de groene ruimte waarbij
mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en
organisatiegerichte facetten op een harmonische
wijze samengaan.
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Artikel 2 - gebied voor recreatie en openbaar
nut

gebied voor
recreatie en
openbaar nut

§1 Bestemming
Dit gebied is bestemd voor het oprichten en/of
aanleggen van constructies en/of gebouwen voor
de recreatieve en/of openbare functie van het
gebied.

In deze zone worden recreatieve en/of
openbare activiteiten toegelaten,
zonder dat deze daarmee het groene
en eerder parkachtige karakter van de
omgeving teniet doen.

§2 Inrichting
In deze zone zijn volgende werken, handelingen,
voorzieningen en inrichtingen toegelaten :
 het oprichten van gebouwen en of
overdekte (winddichte) constructies met
een totale maximale grondoppervlakte
van 250m², in functie van recreatie of ten
behoeve van openbaar nut. Deze
constructies hebben een maximale
kroonlijsthoogte van 4.50m en een
maximale nokhoogte van 10.00m. Ze
worden opgericht in duurzame materialen
 het aanleggen en onderhouden van
sportvelden, inclusief de eventueel
noodzakelijke infrastructuren, zoals
verlichtingsmasten, scorebord, …
 het aanbrengen van de nodige
nutsleidingen, wegenis en verhardingen
ten behoeve van recreatie of openbaar
nut
 alle werken, handelingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor
de aanleg, herstel en de ontwikkeling van
groenvoorzieningen, daarbij inbegrepen
het kappen van bomen, het rooien van
struikgewas, … .
Een minimum van 50% niet verharde en groene
ruimte dient voorzien.

Het kwelgebied in het noordelijk deel
van de zone dient gevrijwaard te
blijven van bebouwing en verharding.
De bestaande kleine
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landschapselementen zoals de
houtwal in het westelijk deel dienen
zoveel mogelijk behouden te blijven.
Artikel 3 - gebied voor openbaar nut,
gemeenschapsvoorzieningen en
complementaire functies
Gebied voor
openbaar nut,
gemeenschapsvoorzieningen
en
complementaire
activiteiten

§1 Bestemming
Deze zone is bestemd voor openbaar nut,
gemeenschapsvoorzieningen en aanverwante
complementaire activiteiten.
§2 Inrichting
Volgende werken, handelingen, voorzieningen en
inrichtingen zijn toegelaten:
 oprichten van gebouwen en overdekte
constructies ten behoeve van openbaar
nut en gemeenschaps-voorzieningen en
aanverwante complementaire activiteiten
en voorzieningen;
 aanleggen van niet waterdoorlatende
verhardingen in functie van de activiteiten
en/of complementaire voorzieningen,
inzoverre deze verhardingen afwateren
naar een buffer- en/of bezinkingsbekken
(met eventueel kleinschalige
waterzuivering)
 alle werken, handelingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor
de aanleg, ontwikkeling en herstel van
kwalitatief en kwantitatief waterbeheer;
 aanleg van (openbare) wegenis ten
behoeve van de ontsluiting van de
aanwezige activiteiten en aantakking op
het verkeerswegennet;
 aanbrengen van nutsleidingen, wegenis,
parking en verhardingen ten behoeve van
openbaar nut,
gemeenschapsvoorzieningen en
complementaire activiteiten;

Voor deze zone wordt gestreefd het
bestaande campusidee van vrij in het
groen ingeplantte gebouwen en
constructies te bewaren en te
versterken. Voor de zone dichtst
gelegen bij de Poverstraat (ten oosten
van het huidige ontvangstgebouw)
wordt gestreefd naar een open en
toegankelijk parkgebied met een
beperkte aanleg van verharding. Dit
betekent niet dat er geen gebouwen
kunnen ingeplant worden. Ten
noorden en ten westen van het
ontvangstgebouw worden de
kernactivtiteiten van het PIVO
geconcentreerd en wordt een grotere
bebouwingsdensiteit en een groter
aandeel verharde oppervlakte
toegelaten.
Het aanwezige rasterpatroon, open
karakter en campusmodel worden
aanzien als structurerende elementen
voor de inrichting van de zone.
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reliëfwijzigingen in functie van de
realisatie van de bestemming;

De totale grondoppervlakte aan constructies en
gebouwen dient beperkt tot 30% van het
bestemmingsgebied.
Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen,
constructies en infrastructuren moeten
op een ruimtelijk kwalitatieve wijze worden
ingeplant en opgericht.
De maximale bouwhoogte van de gebouwen
bedraagt 12.00m. Dakvorm is vrij te bepalen.
Een minimum van 30% niet verharde en groene
ruimte dient voorzien.

Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald aan
de hand van volgende criteria:
Inpassing in ruimtelijke context:
Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen,
constructies en infrastructuren dienen
de bestaande context te valoriseren.
Dit wil zeggen dat:
- het campuskarakter van de site
verder uitgebouwd wordt
- het rasterpatroon van gebouwen en
loodsen in grote mate bewaard blijft
Architectuur:
Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen,
constructies en infrastructuren dienen
een hoge toekomstwaarde te hebben.
Dit wil zeggen dat:
- materialen worden gebruikt aan de
buitenkant van gebouwen en
constructies die een kwalitatieve
inpassing in de omgeving verzekeren
- geen materialen of
constructieprincipes met een korte
levensduur worden toegelaten.

Artikel 4 - gebied voor bufferende bebouwing

Gebied voor
bufferende

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor niet-hinderlijke
bedrijvigheid en activiteiten met een
dienstverlenend karakter. De activiteiten zijn

De zone fungeert als buffer en
overgang tussen het gebied voor
wonen en het gebied voor openbaar
49/57

bebouwing

verweefbaar met de woonfunctie.
§2 Inrichting
Volgende werken, handelingen, voorzieningen en
inrichtingen zijn toegelaten:
 aanleg van constructies en verhardingen
ten behoeve van dienstverlening en
bedrijvigheid die verweefbaar is met de
naastgelegen woonfunctie.
 aanleg van (openbare) wegenis ten
behoeve van de ontsluiting van in te
planten functies en aantakking op het
verkeerswegennet;
 reliëfwijzigingen in functie van de
realisatie van de bestemming;
Verdere verdichting is mogelijk inzoverre daarmee
de buffering van de activiteiten ten opzichte van
de aanpalende woonomgeving verbeterd wordt.

nut, gemeenschapsvoorzieningen en
complementaire functies.
Onder niet-hinderlijke bedrijvigheid en
activiteiten met een dienstverlenend
karakter wordt verstaan: Het zijn

bedrijven met als hoofdactiviteit
privé- en overheidsdienstverlening
en bedrijven in gebouwen met de
uiterlijke vorm van kantoren maar
met een functie of hoofdactiviteit
die niet gericht is op hoofdzakelijk
administratieve en
personeelsintensieve
dienstverlening. Voorbeelden zijn
onder andere labo´s,
onderzoekscentra,… .

De totale gebouwde oppervlakte dient beperkt tot
50% van het bestemmingsgebied. Een minimum
van 10% niet verharde en groene ruimte dient
voorzien.
Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen,
constructies en infrastructuren moeten
op een ruimtelijk kwalitatieve wijze worden
ingeplant en opgericht.
De maximale bouwhoogte van de gebouwen
bedraagt 12.00m. Dakvorm is vrij te bepalen.

Ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald aan
de hand van volgende criteria:
Inpassing in ruimtelijke context:
Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen,
constructies en infrastructuren dienen
de bestaande context te valoriseren.
Dit wil zeggen dat:
- de historisch waardevolle gebouwen
zoals de ballonloods en het
stookgebouw gevrijwaard worden en
de samenhang met nieuwe gebouwen
verzekerd wordt
- er rekening wordt gehouden met de
nabijheid van woonzone; zodat de
privacy en kwalitatieve afstemming
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gegarandeerd wordt
- het campuskarakter van de site
verder uitgebouwd wordt
Architectuur:
Alle verbouwingen, nieuwe gebouwen,
constructies en infrastructuren dienen
een hoge toekomstwaarde te hebben.
Dit wil zeggen dat:
- materialen worden gebruikt aan de
buitenkant van gebouwen en
constructies die een kwalitatieve
inpassing in de omgeving verzekeren
- geen materialen of
constructieprincipes met een korte
levensduur worden toegelaten.
Artikel 5 - gebied voor wonen

Gebied voor
wonen

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen en aan het
wonen complementaire activiteiten zoals lokale
handel en dienstverlening, groenvoorziening,
kleine zelfstandige activiteiten, …
§2 Inrichting
Volgende werken, handelingen, voorzieningen en
inrichtingen zijn toegelaten:
 oprichten van gebouwen bestemd voor
wonen en aan het wonen complementaire
activiteiten
 aanleg van (openbare) wegenis ten
behoeve van de ontsluiting van de
wooneenheden en aantakking op het
verkeerswegennet;
 alle werken, handelingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor
de aanleg, herstel en de ontwikkeling van
(collectieve) groene ruimten, daar
inbegrepen het aanleggen van
verhardingen in waterdoorlatende

Voor deze zone werd in samenwerking
met de Vlaamse Bouwmeester een
ontwerpwedstrijd voor het realiseren
van een pilootproject voor
vernieuwende sociale woningbouw
uitgeschreven.
De provincie Vlaams-Brabant creëert
hier een woonproject in samenwerking
met de Afdeling Gebsubsidieerde
Infrastructuur van de Vlaamse
Gemeenschap (AGI) en de sociale
huisvestingsmaatschappij Providentia.
Providentia staat in voor het oprichten
en beheer van de woningen en draagt
er zorg voor dat deze bestemd zijn en
blijven voor de sociale woningmarkt.
De zone wordt in zijn geheel
ontworpen door middel van een totaal
inrichtingsplan waarbij een
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materialen;
reliëfwijzigingen in functie van de
realisatie van de bestemming;

woondichtheid van circa 25 wo/ha
vooropgesteld wordt en minimaal 30%
van de zone als collectieve groene
ruimte wordt ingericht.

De zone wordt ontwikkeld als een
stedenbouwkundig geheel met een
richtinggevende dichtheid van +/- 25
wooneenheden per ha.
Minimaal 30% van de zone-oppervlakte wordt
ingericht als collectieve groene ruimte.
Bij de bouwaanvraag dient een inrichtingsplan
(bestaande of gewijzigde) toegevoegd te worden
dat dienst doet als een informatief document voor
de beoordeling van de aanvraag. In het
inrichtingsplan wordt de woonzone als een
stedenbouwkundig geheel behandeld en een
voorstel tot inrichting van de collectieve (groene)
ruimte ontworpen.
§3 Beheer
Groenbeheer gebeurt via de aanleg en het beheer
van (hoogstammige) streekeigen bomen en
ondersteunende streekeigen fauna en flora.
Hierbij wordt gestreefd naar een harmonisch parken groenbeheer staat voorop. Dit beoogt een
duurzame, dynamische en diverse uitbouw van de
groene ruimte waarbij mensgerichte,
natuurgerichte, milieugerichte en
organisatiegerichte facetten op een harmonische
wijze samengaan.

Deze collectieve groene ruimte dient
voornamelijk in het noordelijk deel van
de woonzone gerealiseerd te worden
teneinde als buffer te functioneren
tussen de woningen en de activiteiten
op de rest van het PIVO-domein.

De collectieve groene ruimte in deze
zone zal worden beheerd door de
gemeente Asse.
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Artikel 6 - overdrukzone voor
doortrekkersterrein

Overdrukzone
voor
doortrekkersterr
ein

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor de aanleg, inrichting en
exploitatie van een doortrekkersterrein voor
woonwagenbewoners.

Een doortrekkersterrein met 10
standplaatsen zal worden ingeplant op
het PIVO-domein te Asse.

§2 Inrichting
Voor de inrichting van het doortrekkersterrein
wordt er in eerste instantie rekening gehouden
met volgende kwaliteitseisen:
- de inpassing binnen de bestaande omgeving;
- een vlotte toegankelijkheid;
- degelijke collectieve uitrusting;
- leefbaarheid, privacy en beheersbaarheid.
Volgende werken, handelingen, voorzieningen en
inrichtingen zijn toegelaten:
x Alle werken, handelingen en
voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor
de aanleg en inrichting van een
doortrekkersterrein
§3 Beheer
Een toezichter wordt aangesteld en is de directe
beheerder en aanspreekpunt van het
doortrekkersterrein in functie van het opvolgen
van technische, bouwkundige, communicatieve en
sociale aspecten van het doortrekkersterrein.
De keuze voor de inplanting van een
doortrekkersterrein voor één van beide
lokatiemogelijkheden houdt in dat de andere
lokatiemogelijkheid vervalt.

De provinciale overheid staat in voor
de ontwikkeling en beheer van het
doortrekkersterrein. De provincie stelt
de toezichter aan.

De voorkeur gaat uit naar de inplanting
van een doortrekkersterrein op de
lokatie aansluitend bij het
bedrijventerrein BOMACO. Indien het
terrein niet kan ontsloten worden,
wordt gekozen voor de lokatie aan de
Poverstraat.
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Artikel 7 - overdrukzone voor bedrijfsactiviteit

Overdrukzone
voor
bedrijfsactiviteit

§1 Bestemming
Deze zone kan in aanvulling op de bestemming
van de onderliggende bestemmingszone ook
bestemd worden voor niet-hinderlijke bedrijvigheid
en activiteiten met een dienstverlenend karakter.
§2 Inrichting
Volgende werken, handelingen, voorzieningen en
inrichtingen zijn bijkomend toegelaten:
 aanleg van constructies en verhardingen
ten behoeve van dienstverlening en
bedrijvigheid
 aanleg van (openbare) wegenis ten
behoeve van de ontsluiting van in te
planten functies en aantakking op het
verkeerswegennet;
 reliëfwijzigingen in functie van de
realisatie van de bestemming;
De maximale bouwhoogte van de gebouwen
bedraagt 12.00m. Dakvorm is vrij te bepalen.

Deze overdrukzone kan worden
ingevuld met bedrijvigheid. Dit hangt
samen met de ontwikkeling van de
ballonloods. Om deze ontwikkeling
rendabel te maken, kan het immers
noodzakelijk zijn een economisch
ruimere ontwikkeling rondom het
monument te voorzien.
Onder niet-hinderlijke bedrijvigheid en
activiteiten met een dienstverlenend
karakter wordt verstaan: Het zijn
bedrijven met als hoofdactiviteit privéen overheidsdienstverlening en
bedrijven in gebouwen met de uiterlijke
vorm van kantoren maar met een
functie of hoofdactiviteit die niet gericht
is op hoofdzakelijk administratieve en
personeelsintensieve dienstverlening.
Voorbeelden zijn onder andere labo´s,
onderzoekscentra,… .
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10. Op te heffen bepalingen
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde (KB 07/03/1977 en
latere wijzigingen) opgeheven.

55/57

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Directie infrastructuur
dienst ruimtelijke ordening
Vragen naar
Telefoon - fax
e-mail
Dossiernummer
Ons kenmerk
datum

Daan.Demey
Provincieplein 1
daan.demey@vlaamsbrabant.be
PRJ 2004005
IST-RO-PRJ-080214-PIVO
februari 2008

grafisch plan

Ruimtelijk uitvoeringsplan PIVO-domein
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