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A. INLEIDING
1.
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
(PRUP) “AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED ASSE”
1.1 Opmaak van het PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse’
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP) als instrument ter uitvoering van de beleidsopties genomen in het
provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS): art. 2.1.13 van deze Codex stelt “De provincie kan
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken en herzien ter uitvoering van het provinciaal
ruimtelijk structuurplan en van dat deel van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen waarvan de
uitvoering aan de provincie werd toegewezen.”
De provincie Vlaams-Brabant beschikt over een provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) en
opteert in uitvoering hiervan voor de opmaak van het PRUP “Afbakening kleinstedelijk gebied
Asse”:
11 mei 2004: de provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant definitief vast;
7 oktober 2004: de Vlaamse regering keurt het provinciaal ruimtelijk structuurplan goed;
16 november 2004: het ministerieel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad;
1 december 2004: het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is in werking getreden;
5 maart 2012: de provincieraad van Vlaams-Brabant stelt het addendum bij het RSVB
voorlopig vast;
6 november 2012: de Vlaamse regering keurt het addendum bij het RSVB goed;
21 november 2012: het ministerieel besluit verschijnt in het Belgisch staatsblad;
Het provinciaal RUP dient zich te richten naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Hierbij
kan niet worden afgeweken van de bindende bepalingen, en is slechts een gemotiveerde
afwijking van de richtinggevende delen mogelijk. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kan
enkel elementen van provinciaal niveau in overweging nemen. Elementen van Vlaams niveau
dienen behandeld te worden in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
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De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt conform de bepalingen van De Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende besluiten.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:
1° een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van
toepassing is;
2° de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting
en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van
het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
3° een weergave van de feitelijke en juridische toestand;
4° de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het
een uitvoering is;
5° in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig
zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden;
6° in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van:
a)
het planmilieueffectenrapport,
b)
de passende beoordeling,
c)
het ruimtelijk veiligheidsrapport,
d)
andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten;
7° in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing, of een compensatie, vermeld in boek 6,
titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en
pandenbeleid.
In voorkomend geval wordt de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, §4, eerste lid, 2°, van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid opgenomen in
een toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan.
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1.2 Situering en afbakening
Asse is een gemeente gelegen in het westen van de provincie Vlaams-Brabant. Asse telde op
1/1/2010 30.224 inwoners op een oppervlakte van 4976 ha (bevolkingsdichtheid 607 inw/km²).
De gemeente grenst in het westen aan Affligem en Aalst, in het noorden aan Opwijk en
Merchtem, in het oosten aan Wemmel en het Brussels gewest (Jette, Ganshoren en SintAgatha-Berchem) en in het zuiden aan Dilbeek en Ternat.
De fusiegemeente telt naast Asse zelf nog vijf deelgemeenten: Bekkerzeel (602 inw),
Kobbegem (838 inw), Mollem (2186 inw), Relegem (1496 inw) en Zellik (9288 inw). De
uitgestrekte deelgemeente Asse (15814 inw) omvat naast het stadscentrum (7153 inw) de
randstedelijke kernen Krokegem (2400 inw) en Walfergem (3497 inw) en de landelijke kernen
Asse-ter-Heide (1711 inw) en Asbeek (1053 inw). Tot slot ligt een deel van de landelijke kern
Bollebeek op het grondgebied van Asse (deelgemeente Mollem). De verstedelijkte kern Zellik is
opgenomen binnen het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB).
De gemeente wordt van west naar oost doorsneden door de N9, de historische steenweg van
Brussel naar Oostende. Op deze steenweg takken t.h.v. Asse de steenwegen N47 (richting
Dendermonde en Lokeren) en N285 (richting Ternat en Edingen) aan. De N9 takt in Zellik aan
op de R0 (ring van Brussel), de N285 takt in Ternat aan op de E40 Brussel-Calais.
Een typisch kenmerk van Asse is het reliëfrijk karakter van de gemeente. De gemeente wordt
van west naar oost doorsneden door de zgn. cuesta van Asse, een asymmetrische heuvelrug
met een hoogte tot ca. 85m. Deze heuvelrug vormt het tracé van de N9 en bepaalt het
nederzettingspatroon: Asse-ter-Heide, Krokegem, Asse-centrum, Walfergem en Zellik zijn allen
op de cuesta gelegen. Het terrein zakt in NO richting naar de vlakte van Klein-Brabant en in ZW
richting naar de vallei van de Bellebeek (een zijbeek van de Dender).
De provincie Vlaams-Brabant maakt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor
de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse. Met de afbakening van de kleinstedelijke
gebieden wordt invulling gegeven aan de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV). Het RSV geeft de provincie de opdracht om de structuurondersteunende
kleinstedelijke gebieden en de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau af te bakenen.
Asse is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het afbakenen betekent
het concreet geografisch invullen van de ruimtelijke opties uit het RSV en uit het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan (PRS) inzake stedelijk beleid. De afbakening heeft tot doel aan te
duiden in welke delen van de door het RSV geselecteerde gemeenten in Vlaams-Brabant, het
beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is.
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De afbakeningslijn zal een beleidsmatige betekenis hebben: binnen de grenslijn voert men een
stedelijk gebied-beleid (alwaar het wenselijk is de kwantitatieve behoefte inzake woningbouw,
economische activiteiten en andere activiteiten op te vangen); buiten deze lijn voert men een
buitengebiedbeleid (alwaar het ruimtelijk beleid gericht is op het behoud, het herstel, de
ontwikkeling en verweving van de voor het buitengebied belangrijke structuurbepalende
functies; wonen en werken dienen geconcentreerd te worden in de kernen). Bij het vastleggen
van de grens tussen buitengebied en stedelijk gebied wordt niet enkel rekening gehouden met
bijkomende stedelijke activiteiten. De grenzen worden immers mede bepaald vanuit
natuuroogpunt, landbouw en de waardevolle landschappelijke gebieden.
Het afbakeningsproces is meer dan het afbakenen van een gebied of het trekken van een lijn.
Het vormt immers ook de basis voor strategische projecten (acties) van o.a. provinciaal niveau
die in het stedelijk gebied versterken. Voorbeelden zijn bijkomende woningbouwprojecten en
bedrijventerreinen, enz. Het gaat hierbij niet enkel om de thema’s wonen en werken, ook
(rand)stedelijke groengebieden, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, recreatie en
verkeersinfrastructuur komen aan bod. De grenslijn zal een ruimtelijk referentiekader vormen
waaraan concrete acties (programmatorische elementen, herbestemmingen en suggesties voor
mogelijke acties in het stedelijk gebied) voor het ruimtelijk beleid voor het stedelijk gebied
kunnen gekoppeld worden.
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B. FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND
Zie bijgevoegde documenten:
Plan Feitelijke en juridische toestand
Plan Grafisch plan (verordenend)
Bijlage 1: Plan-MER
Bijlage 2; plan register plancompensatie

1.

BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND
Het ruimtelijk voorkomen van het plangebied wordt weergegeven op bijgevoegd plan “Feitelijke
en juridische toestand”.

1.1

Landschap

De structuur van Asse is in grote mate bepaald door de geomorfologische toestand. De
fysische bodemgesteldheid gaf richting aan de waterafstroom. Asse is gevormd op de hoog en
droog gelegen rug, 'de cuesta van Asse, die een waterscheiding is tussen de noord- en
zuidwaarts stromende beken. Over deze rug loopt van oudsher de Brusselse Steenweg, en op
een kruispunt van wegen ontstond het dorp. Ook heden ten dage vormen deze samenkomst
van wegen en aanwezige beekdalen een belangrijke typering van de ruimtelijke structuur van
het gebied. Lintbebouwing langs de wegen en de invulling van tussenliggende gebieden
hebben het dorp laten groeien tot een kleinstedelijk gebied.
De beekdalenstructuur en hoger gelegen kouters en landgoederen zijn de kenmerken van het
gevarieerde landschap met aantrekkelijke vergezichten. In een rondgang rond Asse zijn
opvallende zichten die kwaliteit bieden aan de omgeving opgetekend.
De beekdalen die vanaf de rug waarop Asse is gelegen afwateren zijn bepalend geweest voor
het gebruik van het landschap. Op de hogere delen werd gewoond en werden gewassen
verbouwd, op de lagere delen werd vee geweid. De beken werden gebruikt voor
watervoorziening, en als voorziening voor visvijvers en aandrijfkracht voor watermolens. Ten
noorden van Asse stromen de beken rechter weg dan in het zuiden, waar de beekdalen zich
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kronkelend een weg moesten vormen door de omgeving. Hierdoor heeft ieder beekdal er vele
zijdalen, en is het landschap er kleinschaliger, reliëfrijker en afwisselender.
Bossen bevonden zich vroeger in heel het gebied, verspreid in het landschap op plaatsen waar
geen landbouwontginning aanwezig was. Ze voorzagen in bouwmateriaal, voedsel en
brandstof. In de loop der tijd is steeds meer land ontgonnen voor de landbouw, en bleven
bossen bestaan op de meest natte en droge delen. Nu vormt het bos een gewaardeerd
landschap, vaak deel van een parklandschap of landgoed. In het noorden zijn overgebleven
bos en de landgoederen bijna overal langs de beken gelegen. In het zuiden bevinden bos en
landgoederen zich zowel in de natte en de droge delen.
Het reliëf in het gebied is overal te ervaren: soms als zicht over beekdalen of over een laagte,
als zicht over een hooggelegen kouter, en geregeld als steilrand. Deze steilranden bieden op
de kleinste schaal een bijzondere kwaliteit, die voor verrassing, variatie en kleinschaligheid
zorgt.
Sporen uit het verleden die ook nu nog zichtbaar zijn, bestaan onder andere uit monumenten
(woningen, kerkjes en andere gebouwen) maar vooral ook uit kouters, landgoederen,
beekdalen en holle wegen. De als cultuurhistorisch of landschappelijk waardevol aangemerkte
gebieden van kouters en beekdalen vormen een contramal rond het verstedelijkte gebied van
Asse, zeker wanneer hierbij nog de herbevestigde agrarische gebieden zichtbaar worden
gemaakt. Gezien het belang dat Asse hecht aan de landelijke omgeving, is een waardering en
bescherming van de belangrijkste landschappelijke kwaliteiten in het kleinstedelijk gebied van
belang.

1.2

Stedenbouwkundige structuur

Het kleinstedelijk gebied Asse heeft zich ontwikkeld langs de wegen die de dorpen in de regio
verbinden. Deze wegen zochten waar mogelijk de drogere delen, om te voorkomen dat ze bij
wateroverlast onbegaanbaar zouden zijn. Hierdoor vormt de plattegrond van wegen en
bijhorende bebouwing in veel gevallen een inverse van de plattegrond van de beekdalen.
Als gevolg van de historische ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied zijn er verschillende
bebouwingstypologieën en bebouwingsdichtheden te onderscheiden, waaronder binnenstad,
buurten, uitbreidingswijken, linten, appartementen en voorzieningen.
In het centrum is de stad gegroeid rondom de samengekomen wegen. Hier is de dichtheid het
hoogst, wat kwaliteiten biedt (een concentratie van voorzieningen en activiteiten) maar ook
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drukte. Projecten om de leefbaarheid te verhogen staan op stapel, zoals de herinrichting van
straten, de herontwikkeling van de Hopmarkt en de aanleg van een ringweg. Wat steeds opvalt
is de nabijheid van de landelijke omgeving van Asse, eens men de hoofdweg verlaat of achter
de lintbebouwing kijkt.
Ruimtes in het stedelijk weefsel worden nu en dan ingevuld met een nieuw wijkje. Dit is goed
voor de verdichting van de stad en gaat niet ten koste van de open ruimte buiten de stad. Maar
vaak zijn deze delen in zichzelf gekeerd door de doodlopende ontsluitingswegen, en vullen ze
karakteristieke landelijke ruimte in de stad op. Bij nieuwe ontwikkelingen zou het goed zijn om
aandacht te besteden aan het creëren van een samenhangend netwerk dat verbindingen en
zichten biedt naar de omgeving.
De stad wordt naar buiten toe extensiever, de ruimtes groter, de stad is er verweven met het
landschap. De bebouwde linten hebben een kwaliteit wanneer ze zo nu en dan doorzicht
bieden naar het omliggende landschap. Een gevaar van de organische groei van de stad langs
wegen is de vervaging van de stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteiten door
versnippering van de open ruimtes en het volledig dicht bouwen van de linten (verlinting).

1.3

Ontsluitingsstructuur

Autoverkeer
Het KSG Asse wordt in de eerste plaats ontsloten door de N9, de 18de eeuwse steenweg van
Brussel naar Oostende over Aalst, Gent en Brugge. Deze steenweg doorsnijdt de stedelijke
kern van NW naar ZO. T.h.v. kruispunt “Wijndruif” takt de steenweg N47 Asse-DendermondeLokeren af van de N9. In het eigenlijk stadscentrum takken twee belangrijke dwarsverbindingen
aan op de N9: de N285 (steenweg Asse-Edingen) en de as Huinegem-Assesteenweg (AsseWolvertem/Meise).
Dit historisch netwerk van ontsluitingswegen is na WO II aangevuld met het autowegennet, ten
aanzien van Asse in het bijzonder de E40 Brussel-Gent-Calais, de R0 (ring van Brussel) en (in
mindere mate) de A12 Brussel-Boom-Antwerpen. De ontsluiting van het KSG naar de E40
gebeurt via de N285 (oprit Ternat), naar de R0 via de N9 (oprit Zellik) en naar de A12 via
Huinegem-Assesteenweg (oprit Meise).
Volgens het oorspronkelijk Belgisch autowegenprogramma (1960) was er tussen de E40 en de
A12 een autoweg A11 gepland die Brussel via Dendermonde en Zelzate zou verbinden met de
kust. Het gedeelte tussen Zelzate en de kust maakt inmiddels deel uit van de expressweg N49,
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op te waarderen tot autoweg E34/ A11, maar het gedeelte Brussel-Zelzate werd, o.a. wegens
sterk protest vanuit Asse en omgeving, in 1976 definitief geschrapt van de programmatie. Dit
had tot gevolg dat de regio Dendermonde geen verbinding op autowegniveau heeft met
Brussel, waardoor de gewestwegen N47 en N9 tot op heden die rol blijven vervullen.
Een tweede negatief punt is de ontsluiting van KMO-zone Mollem: deze KMO-zone werd aan
de NO zijde van Asse ingeplant in de veronderstelling dat ze hier een directe ontsluiting zou
krijgen op de A11. Maar door het niet aanleggen van de A11 is de KMO-zone zeer slecht
ontsloten gebleven (weliswaar recent lichtjes verbeterd door de aanleg van fase 1 van de
rondweg).

Openbaar vervoer
Asse beschikt over een treinstation op de spoorlijn 60 Brussel-Lokeren. Verder wordt het KSG
bediend door een tiental regionale buslijnen van De Lijn, waarvan het merendeel de centrale as
doorheen het centrum volgt. De ernstige filevorming op dit traject heeft ook negatieve effecten
op de doorstroming van het openbaar vervoer.

Uittreksel uit netplan De Lijn (www.delijn.be)

10/109

Fietsers
Binnen het KSG bevindt zich de fietssnelweg Asse-Brussel. Deze is reeds gedeeltelijk
gerealiseerd. Fase 1, langs de spoorlijn Brussel-Dendermonde (2012). De AB-fietsroute AsseBrussel is in 2012 geselecteerd als fietssnelweg, één van de drie meest prioritaire
fietssnelwegen in de provincie Vlaams-Brabant. In het mobiliteitsplan van Asse (versie
23/09/2014, beleidsplan p. 30) is dit als volgt opgenomen:
Fietspad langs de spoorweg
Essentieel voor het fietsbeleid van de gemeente Asse, is het realiseren van het fietspad
langs de spoorweg dat uiteindelijk Opwijk, Merchtem en Asse met Brussel zal
verbinden. Dit fietspad vormt de ruggenwervel van het fietsnetwerk in Asse. Het is de
bedoeling om zo veel mogelijk ondergeschikte verbindingen aan te takken op deze
fietsweg. Deze route is zo goed als volledig van de auto gescheiden en vormt een veilig
en aangenaam alternatief voor de fietsroutes langs de gewestwegen.
OMA-route
De OMA-route start in Opwijk en loopt via Merchtem tot aan het station van Asse. De
drie buurgemeenten trachten zo snel mogelijk het traject op hun grondgebied te
realiseren. De provincie heeft een coördinerende rol binnen dit project.
AB-route
De AB-route sluit aan op de OMA-route en maakt onderdeel uit van het fiets-GEN rond
Brussel. Het fiets-GEN is een intergewestelijk fietsnetwerk in en rond de hoofdstad (met
een actieradius van +- 15km). Het zijn fietssnelwegen die in alle richtingen vertrekken
vanuit Brussel en op die manier Brussel en de Vlaamse Rand vlot bereikbaar maken
met de fiets. Bedoeling is zo het autoverkeer te verminderen, als deeloplossing van het
verkeersinfarct rond Brussel. Deze fietssnelweg start aan het station van Asse en loopt
tot aan de grens met Sint-Agatha-Berchem. Het segment in Asse vanaf het station tot
P. Ascanusstraat is reeds aangelegd. In het kader van dit project werd een akkoord
ondertekend tussen Infrabel, de gemeente Asse en de provincie Vlaams-Brabant
betreffende de afschaffing en vervanging van vijf overwegen op de spoorlijn BrusselDendermonde (lijn 60). Dit project omvat de bouw van een brug een fietstunnel, een
langsweg en een fietssnelweg langs de lijn 60 als alternatieven voor een optimale
toegankelijkheid van de gemeente Asse. Infrabel al op het grondgebied Asse in totaal 5
overwegen afschaffen. Het betreft respectievelijk de overwegen aan de Oude
Merchtemsebaan (OW 8), de Isidoor Crockaertstraat (OW 9), de Beukelaar (OW 11) ,
de Langestraat/Brusselsesteenweg (OW 11bis) en een private overweg (OW 10). Dit
past in de strategie van Infrabel om de veiligheid op zijn spoornet permanent en
progressief verder te verhogen. Met het oog op een goede verkeersontsluiting en
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passend binnen het mobiliteitsplan van de gemeente Asse en de provincie VlaamsBrabant voorziet Infrabel de nodige alternatieven. Zo bouwt Infrabel een brug ten
westen van de Oude Merchtemsebaan over de lijn Brussel-Dendermonde, een tunnel
voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Langestraat/Brusselsesteenweg, en de
nodige langswegenis.

Route 10 - Asse-Brussel weergegeven op Google Maps
(http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/fiets/fietssnelwegen/asse-brussel/index.jsp)
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Volgende figuur geeft een overzicht van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk:

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Vlaanderen, 2013
(http://gis.vlaamsbrabant.be/webgis/bin/view/Mobiliteit)
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2.

RELATIE MET RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN
2.1 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant1 (en addendum)2
Het PRS Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

2.1.1 Asse binnen de algemene visie op Vlaams-Brabant

Asse is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Binnen de stedelijke
kernen wordt een stedelijk gebiedbeleid gevoerd. De provincie streeft binnen de stedelijke
kernen naar hogere dichtheden. Daarnaast dient bijzondere aandacht te gaan naar de kwaliteit
en het aanbod aan groene en open ruimte-elementen, die voor een groot deel de
aantrekkelijkheid van het buitengebied uitmaken.
Laanbeplantingen, relaties tussen parken, natuur, landbouw, kanalen, grachten, beken, vijvers,
rietvelden... dienen versterkt, uitgebouwd en beter zichtbaar gemaakt. Deze elementen
ondersteunen mee de structuur binnen het stedelijke gebied en verduidelijken de leesbaarheid.
Naast de natuurlijke versterking staat de functionele inschakeling van deze elementen voorop.
Hierbij dient de maximale benutting als natuurverbindingsgebieden tussen de open ruimte en
binnen de stedelijke gebieden te worden bewerkstelligd. Het versterken en/of creëren ervan
dient steeds in samenhang met de andere ontwikkelingsperspectieven te gebeuren.
Binnen de stedelijke kernen van de kleinstedelijke gebieden dient het wonen prioritair te worden
gestimuleerd. Hierbij kan woonuitbreidingsgebied, zonder expliciete onderbouwing vanuit een
woonbehoeftestudie, worden aangesneden. Het woningaanbod dient divers te zijn om de
verschillende sociale lagen van de bevolking een onderkomen te kunnen bieden. Dit houdt niet
alleen een menging van kleine en grote woningen in, maar het heeft ook betrekking op
aangepaste bewoning voor ouderen, jonge gezinnen, gehandicapten… Daarnaast zal in het
aanbod aan ruimte voor woningen een evenwichtige menging van huur- en koopwoningen
nagestreefd worden.
De lokale en bovenlokale voorzieningen van de stedelijke kernen dienen optimaal te worden
gestimuleerd. De bundeling van functies wordt vooropgesteld, op voorwaarde dat deze
1
2

Goedgekeurd MB 07/12/2004
Goedgekeurd MB 06/11/2012
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gekoppeld wordt aan een goede bereikbaarheid. De basisvoorziening in wijken en buurten dient
versterkt. Er dient plaats geboden aan de bovenlokale administratieve functies.
Binnen de stedelijke kernen zal aandacht geschonken worden aan het cultureel erfgoed. Bij de
inrichting van die gebieden zal rekening worden gehouden met het patrimonium zoals
gebouwen, kerkhoven, pleintjes en standbeelden. Hun waarde zal worden versterkt en
zorgvuldig worden afgewogen tegenover de andere ruimtelijke aspecten. Behoud van deze
historische tekenen wordt als prioritair beschouwd in deze zones.
Er dient gestreefd naar een maximale verweving van de economische activiteiten. Indien het
hinderlijke bedrijvigheid betreft, wordt, omwille van de impact op de woon- en leefkwaliteit
binnen de stedelijke kernen, clustering op een lokaal of regionaal bedrijventerrein
vooropgesteld. Nieuwe locaties (bijkomende bedrijvenzones) worden prioritair afgestemd op
een multimodale bereikbaarheid in functie van de activiteit.
Het handelsapparaat dient uitgebouwd of versterkt in functie van enerzijds de afstemming van
het uitrustingsniveau en anderzijds mede ter ondersteuning van de aantrekkelijkheid van het
stedelijk gebied. De concentraties van grootschalige kleinhandel op de invalswegen worden
afgebakend in of aansluitend bij het kleinstedelijk gebied en afgestemd op de aard van
activiteiten van het binnenstedelijke handelsapparaat.
Het Regionet Brabant-Brussel dat de verschillende initiatieven voor de uitbouw van een
openbaar en collectief vervoersnet integreert, wordt maximaal geïmplementeerd. Het
multimodale en bovenlokale karakter dient maximaal te worden uitgebouwd. De belangrijke
(multimodale) knooppunten dienen versterkt als ontwikkelingspolen.
De hoogdynamische recreatie wordt prioritair gebundeld in stedelijke kernen. Een spreiding
kan, mits de nodige onderbouwing en mits een doordachte ruimtelijke afweging. De
laagdynamische recreatie - d.m.v. onder meer medegebruik van natuur, groen (parken,
struinnatuur…), landbouw… - dient maximaal ondersteund en uitgebouwd. Een verbetering van
de openbare ruimten en plekken ter ondersteuning van de woonkwaliteit en het recreatief
gebruik (rust en speelruimte, ruimte voor allerlei georganiseerde activiteiten (circussen, kermis,
festivals…) staat voorop.
Taakstellingen
wonen
Voor de kleinstedelijke gebieden werden indicatieve taakstellingen per stedelijk gebied
inzake wonen voor de periode 1992-2007 vooropgesteld. De verdeling van de behoefte
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inzake bijkomende woningen fungeert als richtgetal wat betreft de nodige ruimte die
moet voorzien zijn om de vooropgestelde behoefte te kunnen opvangen en de
vooropgestelde verhouding tussen de stedelijke gebieden en de buitengebiedkernen
waar te maken. Dit vertaalt zich in volgende taakstelling inzake wonen voor
kleinstedelijk gebied Asse: 1165 wooneenheden.
doortrekkersterrein
Het realiseren van doortrekkersterreinen is een provinciale taakstelling. De provincie
bakent in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen zones af die voor het aanleggen
van een doortrekkersterrein geschikt zijn. Voor Asse werd het aantal standplaatsen
vastgelegd op 10 en kreeg deze taakstelling reeds een invulling binnen het
goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan PIVO-domein.
residentiële woonwagenterreinen
Residentiële terreinen zijn terreinen ingericht voor standvastige woonwagenbewoners
met langdurige (permanente) aanwezigheid. Deze problematiek is sterk gerelateerd
aan de ruimtelijke ordening en is daarom opgenomen in het provinciaal ruimtelijk
structuurplan. In de provincie Vlaams-Brabant leven bijna 200 gezinnen in
woonwagens. Slechts een klein aantal ervan (ongeveer 40 gezinnen) kan terecht op
terreinen waar woonwagens legaal mogen staan en waar een minimale uitrusting
aanwezig is. De overige gezinnen worden gedoogd of beschikken over een vergunning.
In beide gevallen worden zij op korte of op lange termijn met uitdrijving bedreigd. Ook
de aard van het probleem verandert. Het rondtrekken evolueert meer en meer naar een
sedentair gedrag. Dit betekent dat de behoefte aan goed uitgeruste terreinen en aan
aangepaste voorzieningen vermeerdert en dat de integratie met de plaatselijke
leefgemeenschap
belangrijker
wordt.
Residentiële terreinen worden bij voorkeur gesitueerd in de stedelijke gebieden. Het
hoogste aantal standplaatsen wordt toegekend aan de stedelijke gebieden die de
hoogste hiërarchische score halen. Voor Asse werd het aantal standplaatsen op
residentiële terreinen vastgelegd op 10. De gemeente zal zelf een planinitiatief nemen
om aan deze taakstelling te voldoen.
werken
Voor de verdeling en taakstellingen inzake bedrijvigheid houdt de provincie rekening
met:
• de rol die het gebied krijgt binnen de ruimtelijk-economische structuur van de
provincie;
• het type activiteit en de differentiatie die beoogd wordt;
• de mogelijkheden en de beperkingen vanuit de bestaande structuur;
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•

de ontsluitingsmogelijkheden.

De provincie stelt enerzijds een minimum oppervlakte voorop. Deze oppervlakte komt
overeen met de minimaal af te bakenen oppervlakte. Daarnaast stelt de provincie een
streefcijfer voorop. Dit is de oppervlakte die de provincie zich ten doel stelt en
beschouwt als de meest optimale invulling van de gewenste ruimtelijke structuur. Dit
vertaalt zich in volgende economische taakstelling voor de respectievelijke stedelijke
gebieden:
Asse 15ha (minimaal) - 45ha (streefcijfer) bijkomende zone voor bedrijventerreinen

2.1.2 Specifieke uitspraken m.b.t. de deelstructuren en- ruimten
Natuurlijke structuur
De provincie wenst een gedifferentieerd open ruimtebeleid te voeren waarvan de doorwerking
gebeurt via:
- selectie en ontwikkelingsperspectieven van de natuurverbindingsgebieden en ecologische
infrastructuur van bovenlokaal belang;
- differentiatie van de agrarische macrostructuur;
- ontwikkelingsperspectieven voor het landschap;
- aandacht voor de groene dooradering in de afbakeningsprocessen van de kleinstedelijke
gebieden en in de hoofddorpen en woonkernen;
- gebiedsgericht open ruimtebeleid.
De sterke verwevenheid van en de grote verscheidenheid aan kleine landschapselementen
kenmerkt het Pajottenland en vormt de basis voor toekomstige natuurontwikkelingen. De
ruimtelijke samenhang van het kleinschalig landschap vormt de belangrijkste component van
de gewenste natuurlijke structuur. Dit kader wordt structureel onderbouwd door het sterk
vertakte bekennetwerk te versterken en de verbinding tussen de componenten te onderhouden
en te verstevigen, zodanig dat een hecht landschappelijk netwerk bekomen wordt.
De talloze kleine landschapselementen vormen het ecologisch weefsel dat de
natuurverbindingen onderhoudt. Ze sluiten aan op grote(re) en kleine(re) boscomplexen,
kasteelparken en hoevedomeinen die op de valleien aansluiten en waarvan enkele kernen, als
het Bos ter Rijst en het Acrenbos, verder kunnen worden uitgebreid. In het geheel wordt ook
een belangrijke rol als natuurverbindingsgebied toegekend aan het wijd vertakte holle
wegennet.
De valleigebieden van de Grote Molenbeek-Vliet en de Molenbeek-Zijp sluiten aan op de
Rupel. Zowel de individuele openruimtegebieden als de smalle corridors die ze met elkaar
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verbinden moeten van harde landschappelijke ingrepen gevrijwaard blijven en zo mogelijk in de
verbindingszones worden versterkt. De bovenlopen van de Grote Molenbeek-Vliet en van de
Molenbeek-Zijp zijn als natuurverbindingsgebieden aangegeven omdat ze de verbinding
onderhouden tussen de kleine/smalle natuurkernen rondom de brongebieden en de
natuuraandachtsgebieden langsheen de beide hoofdbeken.
In de gewenste natuurlijke structuur worden op grondgebied Asse volgende
‘natuurverbindingsgebieden in natte sfeer’ richtinggevend geselecteerd:
- Waalborrebeek, Overnellebeek en Nieuwermolenbeek-Ijzenbeek als belangrijke
verbinding naar Bellebeek.
- Vallei en beekvalleien van de Grote Molenbeek-Vliet (Stampbeek, Puttenbeek,
Kwetsenbeek, Lindebeek en Robbeek) als belangrijk verbindingselementen tussen
Lippelobos en Kravaalbos- Herenbos.
Het noordelijk deel van Asse, gekenmerkt door typische kouterlandschappen, wordt door de
provincie aangeduid als gebied voor productielandbouw. Agrarische en structurele verbreding is
hier mogelijk. Tuinbouw onder glas of plastiek is mogelijk onder bepaalde voorwaarden en moet
landschappelijk ingebed worden en aansluiten bij de bebouwde ruimte van de kernen of het
specifiek economisch knooppunt.
Binnen de gewenste landschappelijke structuur vormt de Dender één van de belangrijkste
componenten van de rivier- en beekvalleien die de landschappelijke basisstructuur vormen.
Asse is deels in de vallei van de Dender gelegen. Binnen deze structuur worden tevens een
aantal gave landschappen aangeduid. Op het grondgebied van Asse zijn dat:
14. de valleien van de Molenbeken (Grote Molenbeek-Vliet met zijbeken en
brongebieden);
16. het bossencomplex Kravaalbos (randen aansluitend op boskern Oost-Vlaanderen).
Beide gave landschappen behoren tot het kastelen- en veldbossenlandschap Klein-Brabant.
Het toekomstig landschapsbeleid moet zowel de beekvalleien als de parkkernen verder
onderbouwen of bufferen en waar mogelijk met elkaar verbinden. De huidige ruimtelijke
structuur laat toe om elementen van de bestaande landschapsstructuur tot in het
landbouwgebied te laten uitwaaieren, zonder dat dit het agrarisch gebruik benadeelt.
Infrastructuren die het landschapsbeeld verstoren moeten (beter) worden ingekapseld.
Bebouwde ruimte
Prioritaire ontwikkeling van de stedelijke gebieden en de geselecteerde kernen in het
buitengebied met goede ontsluiting
- Aandacht voor kwalitatieve ontwikkeling woonomgeving
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- Verdichting van bestaand weefsel
- Versterken van de relatie met de open ruimte
- Herwaarderen van historische nederzettingsvormen
- Aandacht voor nieuwe woontypologieën
- Tegengaan van verder verlinting
- Inhaalbeweging voor het sociaal woonbeleid
- Aandacht voor de woonnood van specifieke doelgroepen.
Economische structuur
In het RSV worden tevens het regionaal stedelijk gebied Leuven in eerste instantie, en de
stedelijke gebieden: Asse, Aarschot, Diest, Halle en Tienen als economische knooppunten
beschouwd. Naargelang het niveau en de behoefte van de stedelijke gebieden wordt ruimte
voor regionale bedrijven en kleinhandel voorzien, ter versterking van deze stedelijke gebieden
als economische knooppunten. Kleinhandelsconcentraties buiten deze stedelijke gebieden
worden enkel geconsolideerd.
Binnen de kleinstedelijke gebieden wordt gestreefd naar een maximale verweving van de
economische activiteiten. Echter, indien het hinderlijke bedrijvigheid betreft (impact op de woonen leefkwaliteit binnen het stedelijk gebied) wordt het afzonderen in een lokaal of regionaal
bedrijventerrein vooropgesteld. Nieuwe locaties (bijkomende bedrijvenzones) worden prioritair
afgestemd op een multimodale bereikbaarheid in functie van de activiteit.
Het handelsapparaat dient er uitgebouwd of versterkt in functie van enerzijds de afstemming
van het uitrustingsniveau en anderzijds mede ter ondersteuning van de aantrekkelijkheid van
het stedelijk gebied. De concentraties van de grootschalige kleinhandel op de invalswegen
worden prioritair afgebakend. Een beheers- en begeleidingsprogramma wordt opgesteld met
als doelstellingen de aard van activiteiten op het stedelijke gebied af te stemmen en een
complementaire werking t.o.v. het binnenstedelijke handelsapparaat (dus niet in concurrentie)
uit te bouwen.
Voor Asse wordt in eerste instantie rekening gehouden met een uitbouw van de bestaande en
op logistiek en distributie gerichte activiteiten, een ontwikkeling van personeelsintensieve
activiteiten en de woonfunctie in de omgeving van het spoorwegstation en het afbakenen van
de bestaande kleinhandelsactiviteiten. In functie van de voltooiing van de ring rond Asse kan
een bijkomende economische ontwikkeling overwogen worden.
Met betrekking tot de verdeling van bedrijventerreinen stelt de provincie richtinggevend een
minimum te realiseren oppervlakte van 15ha voorop voor het kleinstedelijk gebied Asse.
Daarnaast stelt de provincie een streefcijfer van 45ha voorop.
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De provincie beschouwt grootschalige kleinhandelsconcentraties als een specifieke vorm van
(regionale) bedrijventerreinen.
Teneinde een antwoord te kunnen bieden op het ongebreideld uitzwermen van dit soort
activiteiten langsheen de steenwegen, zal voor elk van de stedelijke gebieden een aanbod van
grootschalige kleinhandel uitgebouwd worden. Dit dient aan te sluiten bij het
voorzieningenniveau van de stad en dient afgestemd op zijn functie als voorzieningencentrum
in de omgeving. Bij de afbakening van de stedelijke gebieden zal vanuit dit oogpunt
(voldoende) ruimte voorzien worden voor grootschalige kleinhandel.
Deze concentraties van grootschalige kleinhandel zullen door de provincie bij de afbakening
van de kleinstedelijke gebieden voorzien worden in of aansluitend bij het kleinstedelijk gebied
en op goed (multimodaal) ontsloten terreinen. In functie van de inplantingplaats en het
aanwezige winkelaanbod in de stedelijke kern moeten de concentraties van grootschalige
kleinhandel een aanvulling vormen op het winkelaanbod in de binnenstad. Complementariteit
moet nagestreefd worden, eerder dan concurrentie. Het aanbod moet afgestemd zijn op het
niveau van het stedelijk gebied en zijn rol als voorzieningencentrum in de regio.
Mobiliteit
Voor het openbaar vervoer opteert de provincie voor het uitbouwen van een rastervormig
hiërarchisch netwerk met een vlakvullende bediening. Asse wordt binnen dit netwerk bindend
geselecteerd als interregionaal vervoersknooppunt.
Een interregionaal knooppunt zal zich vooral richten naar de interregionale verbindingen. Het
zijn knooppunten die zich vooral richten op de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied waartoe
ze behoren en op de ontsluiting van een ruimere regio waarvoor het kleinstedelijk gebied als
centrum fungeert. De comfort- en kwaliteitseisen liggen op een gemiddeld niveau. Een goede
overstap tussen het regionale en lokale openbaar vervoersnetwerk is essentieel en dient dan
ook ruimtelijk ondersteund. Het betreft steeds spoorstations van waaruit de regio met regionale
en lokale OV-lijnen bediend wordt. Het knooppunt heeft een regionale uitstraling en trekt uit de
omliggende regio potentiële reizigers aan. Een deel van deze potentiële reizigers zal in het
voor- en natransport naar het openbaar vervoerknooppunt gebruik maken van de wagen.
Prioritaire aandacht dient besteed aan de uitbouw van een performant voor- en natransport met
de fiets of openbaar vervoer, autoparkeervoorzieningen blijven evenwel onvermijdelijk.
Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de toegankelijkheid voor reizigers met een
handicap. Dit soort knooppunten dient minimaal in een aantal basisvoorzieningen te voorzien
(zoals bewaakte fietsstallingen, fietsverhuur, fietsherstelplaats, cafetaria, krantenkiosk, handel
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met basisproducten, verwarmde wachtruimte, bemand loket…). Deze voorzieningen zijn
afgestemd op de gebruikers van de vervoerlijnen die dit knooppunt aandoen.
Deze interregionale knooppunten komen in aanmerking voor kantoorontwikkeling. De grootte
van de kantoren dient in overeenstemming te zijn met de schaal van de OV-halte. De
kantoorfunctie dient gemengd met andere functies en dient een complementair aanbod te
vormen op de kantoor- en bedrijvenzones van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel.
De provincie selecteert de secundaire wegen. Secundaire wegen zijn wegen die een
belangrijke rol spelen in het ontsluiten van gebieden naar de primaire wegen en naar de
hoofdwegen (= verzamelfunctie op bovenlokaal niveau) en die tevens op lokaal niveau van
belang zijn voor de bereikbaarheid van de diverse activiteiten langsheen deze wegen (=
toegang geven).
In Asse worden bindend volgende secundaire wegen geselecteerd:
- secundaire weg type I:
o N47 – van grens Oost-Vlaanderen (Dendermonde) tot N9 (Asse);
o N9 – van N47 tot aan te leggen ring Asse;
- secundaire weg type II:
o N285 – van de aan te leggen ring rond Asse tot aansluiting 20 op de A10/E40
(Ternat);
o ring Asse (aan te leggen) – van N285 tot N9;
- secundaire weg type III:
o N9 – van grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de aan te leggen ring Asse;
o N9 – van N47 tot grens Oost-Vlaanderen (Aalst)
Toerisme en recreatie
De stedelijke gebieden krijgen een centrumfunctie en fungeren als toegangspoort tot de
verschillende toeristisch-recreatieve netwerken. Asse behoort (deels) tot het bindend
geselecteerde stedelijk toeristisch-recreatief netwerk rond Brussel. Het kleinstedelijk gebied
Asse wordt richtinggevend geselecteerd als toeristisch-recreatief knooppunt. Hoewel Asse
slechts een beperkt aantal toeristisch- recreatieve elementen van provinciaal niveau kent, heeft
het gebied wel een aantal plekken (zoals de Asphaltco-site) die toeristisch-recreatieve potenties
bezitten.

2.1.3 Specifieke uitspraken m.b.t. de deelruimte Verdicht netwerk

Asse behoort tot de deelruimte ‘Verdicht netwerk’. Deze deelruimte wordt ingedeeld in
subgebieden waarvoor specifieke ontwikkelingsperspectieven gelden. Het zuiden van Asse
behoort tot het subgebied Aalst-Ninove-Brussel. Dit gebied krijgt de rol van een
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doorgangsgebied met verblijfskarakter en dient de residentiële druk op de omliggende open
ruimtegebieden op te vangen.
Wonen, werken en recreëren gebeuren er in een verstedelijkte open ruimte. Bij de uitbouw van
de bedrijvenzone dient specifieke aandacht te worden besteed aan de landschappelijke
inkleding en verdere economische ontwikkelingen dienen samen met de ontwikkeling van het
economisch knooppunt Ternat te worden onderzocht. De stationsomgeving van Asse biedt
mogelijkheden om een zone voor personeelsintensieve functies en de woonfunctie uit te
bouwen. Asse heeft geen nood aan een bijkomende concentratie van grootschalige
kleinhandel. In functie van de voltooiing van de ring rond Asse kan een bijkomende
economische ontwikkeling overwogen worden. Voor het specifiek economisch knooppunt
Ternat wordt onder andere ten noorden van de E40 (eventueel deels op grondgebied Asse)
gezocht naar bijkomende bedrijventerreinen.
Het noorden van Asse behoort tot de luwe vlek. De provincie opteert hier voor het behoud van
het typische kouterlandschap. De ontwikkeling van de open ruimte dient hier gezien te worden
als een symbiose tussen natuur en landschap. Hierbij fungeert de landbouw als belangrijkste
open ruimteactor. Om het luwe karakter van het gebied zoveel mogelijk te vrijwaren, situeren
bovenlokale ontsluitingen zich zoveel mogelijk aan de randen van het gebied.

2.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen3
Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd in september 1997 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering en in december 1997 bekrachtigd door het Vlaams Parlement.
Asse als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied

De gemeente Asse maakt deel uit van de Vlaamse Ruit en wordt gekenmerkt als kleinstedelijk
gebied op provinciaal niveau. Het ruimtelijk beleid voor de kleinstedelijke gebieden op
provinciaal niveau is erop gericht de bestaande stedelijke morfologische structuur en het
stedelijk functioneren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te
geven. Dit is slechts mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid met alle
prioriteit naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke potenties (bestaande
natuurelementen, het historisch karakter, de sterke stedelijke voorzieningen, …) en anderzijds
door een complementair beleid in de aangrenzende goed uitgeruste kernen van het
buitengebied. Veel aandacht moet gaan naar de kwalitatieve verbetering van het
woningpatrimonium, de stedelijke voorzieningen en de stedelijke economische structuur

3

Goedgekeurd MB 23/09/1997; 1e herz. 12/12/2003; 2e herz. 17/12/2010
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veeleer dan naar een ruimtelijke ontwikkeling met alleen een kwantitatieve uitbreiding die
opnieuw de stedelijke kern beconcurreert.
Asse als economisch knooppunt

Door de selectie als stedelijk gebied wordt Asse ook geselecteerd als een economisch
knooppunt. Dit wijst op het belang van de economische activiteiten in Asse voor de Vlaamse
economie. Voor de economische knooppunten stelt het RSV het volgende voorop: de
economische activiteiten moeten zoveel mogelijk worden gebundeld, binnen een afgebakend
stedelijk gebied. Hierbij maakt het RSV een onderscheid tussen regionale industriële
bedrijventerreinen, die door de provincie worden aangewezen en lokale ambachtelijke
bedrijventerreinen die door de gemeentelijke overheid worden aangewezen.
Relatie met het buitengebied

Grote delen van Asse behoren tot het buitengebied. In dit gebied overweegt, naast de dorpen
en andere vormen van bebouwing, de open ruimte. Binnen het buitengebied wordt een beleid
gevoerd dat eveneens streeft naar een ‘duurzame ontwikkeling’ en dat het bestaande fysische
systeem als uitgangspunt hanteert. Het beleid is gericht op het behoud, het herstel en de
ontwikkeling en het verweven van de belangrijkste structurerende elementen. Dit kan alleen
vanuit een integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte en op het buitengebied in
het bijzonder. De ontwikkelingen in het buitengebied moeten gebeuren op de schaal en op het
tempo van dit gebied. De specifieke eigenheid van het wonen en het werken in het
buitengebied moet erkend en gerespecteerd worden, en in relatie gebracht worden met het
duurzaam functioneren van de agrarische en de natuurlijke structuur.
Lijninfrastructuur

Het RSV voert een categorisering van de wegen in. De categorisering van de wegen
respecteert een hiërarchie binnen het wegennet. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie
hiërarchische niveaus naargelang het belang van de wegeninfrastructuur, met name het
internationaal niveau, het Vlaams niveau en het bovenlokaal en lokaal niveau. Bijgevolg worden
vier categorieën van wegen vastgelegd: hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen en
lokale wegen.
Het Vlaams gewest is bevoegd voor de selectie en de toewijzing aan wegvakken voor de
hoofdwegen en voor de primaire wegen. Concreet voor Asse gaat het hier om de R0 en de E40
als hoofdwegen en een gedeelte van de N9 aansluitend bij de R0, als primaire weg II.
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2.3 Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Asse4
2.3.1 Voorstel afbakening stedelijk gebied
Op basis van de gegevens uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het ontwerp van het
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (versie openbaar onderzoek september
2003) en de gegevens uit het informatief gedeelte van het Structuurplan Asse wordt de
volgende afbakening binnen het richtinggevende gedeelte van het GRS Asse voorgesteld.
Ruimtelijke visie

De gemeente Asse wenst de afbakening van de stedelijk gebieden (VSGB en KSGA) zo
beperkt mogelijk te houden, zonder evenwel de provinciale en gewestelijke taakstellingen met
betrekking tot bijkomende woongelegenheden en bedrijventerrein uit het oog te verliezen. Het
gemeentebestuur opteert om het kleinstedelijk gebied van Asse bij prioriteit te versterken op het
vlak van woningen en voorzieningen (winkelapparaat, centrumfuncties, …). Vooral de zone
binnen het tracé van de ringweg komt hiervoor in aanmerking. De zone buiten deze ‘perimeter’
komt in aanmerking voor woningbouw en activiteiten die geen verkeer genereren.
Voor het KSGA opteert de gemeente om de bestaande zones optimaal aan te wenden alvorens
over te gaan tot een bijkomende gewestelijke en/of provinciale taakstelling. Daarnaast wenst de
gemeente de landelijke dorpskernen te beschermen tegen verstedelijking of ongecontroleerde
toename van de bebouwing. Deze optie kadert vooral binnen de optiek om deze (woon)kernen
verder te versterken en andere landelijke kernen met minder draagkracht te ontzien. De
ontwikkelingen op het vlak van woningbouw binnen de andere landelijke dorpskernen staan in
het teken van de eigen bevolking (buitengebied).
Voorstel tot hypothetische afbakening kleinstedelijk gebied Asse op provinciaal niveau

Het kleinstedelijk gebied van Asse wordt gevormd door Asse-centrum, de bedrijvenzone
Mollem en de bebouwingsstrook langsheen de N9 tussen Wijndruif (Krokegem) en Walfergem.
Deze afbakening wordt in hoofdzaak ingegeven door de ligging van het industrieterrein Mollem,
de ontwikkeling van activiteiten vanuit Asse-centrum langsheen de N9 en de ‘invloedszone’ van
Asse-centrum (randzone met woonwijken). De keuze om de dorpskern van Krokegem op te
nemen binnen het stedelijk gebied wordt ingegeven door de toekomstige realisatie van het BPA
‘Krokegemse weg’ (aansnijden woonuitbreidingsgebied) en de bestaande activiteiten langsheen
de N9 tussen beide kernen waardoor één groot aaneengesloten gebied ontstaat. Binnen het
4

Goedgekeurd MB 19/06/2001
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stedelijk gebied wordt een perimeter afgebakend, waar in hoofdzaak gestreefd wordt naar een
versterking van de centrumfuncties (winkelapparaat, centrumvoorzieningen,…) en het creëren
van een gedifferentieerd woningaanbod met hoge bouwdichtheden. Eenmaal buiten deze
perimeter worden geen verkeersverwekkende functies/activiteiten meer toegelaten langsheen
de N9.

Voorstel tot hypothetische afbakening stedelijke gebieden in Asse (bron: GRS Asse, 2001)
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2.3.2 Ruimtelijke visie voor Asse
Asse, en specifiek de deelgemeente Asse, kan als goed uitgeruste stedelijke kern gelegen in
overwegend buitengebied een belangrijke rol spelen voor de omliggende gemeenten. De
kerngedachte doorheen het structuurplan Asse is dan ook de uitbouw van een compact,
stedelijk centrumgebied met bovenlokale uitstraling. Het hoofdaccent van de stedelijke
ontwikkeling binnen de gemeente wordt in Assecentrum gesitueerd. Het behoud van de
landelijkheid van de gemeente en de eigenheid van haar kernen in buitengebied vormt de
tweede belangrijkste krachtlijn in de ruimtelijke visie. Het voorstel tot afbakening van het
kleinstedelijk gebied voor de kern van Asse wordt daarom gehanteerd als leidraad voor de
differentiatie in de ruimtelijke visie voor de stedelijke gebieden naast het buitengebied.
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Gewenste ruimtelijke structuur (bron: GRS Asse, 2001)
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2.3.3 Gewenste nederzettingsstructuur: Asse om in te leven – wonen in Asse
Asse heeft ondanks zijn kleinstedelijk gebied Asse-centrum en met Zellik als onderdeel van het
VSGB toch een aanzienlijke oppervlakte buitengebied. De aanwezigheid van zowel belangrijke
mate van stedelijk karakter naast grote oppervlakte buitengebied vereist een gedifferentieerde
benadering voor de uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur. De afbakening van
stedelijke of verstedelijkte gebieden versus buitengebied legt dan ook de basis voor de
uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur. Stedelijke ontwikkelingen dienen
geconcentreerd te worden binnen de stedelijke gebieden. In het buitengebied wordt gestreefd
naar het behoud van het kleinschalig karakter van de landelijke kernen. De provinciale
taakstelling voor het kleinstedelijk gebied worden opgenomen in het afgebakend kleinstedelijk
gebied.
Kleinstedelijk gebied Asse

Het kleinstedelijk gebied van Asse wordt gevormd door Asse-centrum, de bedrijvenzone
Mollem en de bebouwingsstrook langsheen de N9 tussen Wijndruif (Krokegem) en Walfergem.
Asse-centrum wordt vooropgesteld als ‘stedelijke pool’. Binnen deze context kadert de uitbouw
van het centrum en de stationsomgeving binnen de nieuwe ringweg. Hier wordt het
voorzieningenniveau, de woon- en recreatiefunctie en de met de woonfunctie complementaire
bedrijvigheid versterkt in functie van de bovenlokale rol van de gemeente Asse. Dit beleid van
kernversterking wordt eveneens gevoerd bij het concentreren van de stedelijke handels- en
dienstenvoorzieningen. Voor het centrum van Asse en de omgeving van het station wordt
geopteerd voor renovatie en vernieuwing. Door de aanleg van de ringweg en de vernieuwing
van de stationsomgeving kan de kern van Asse uitgebouwd worden als een attractief en
leefbaar centrum waarin de verschillende verkeersmodi een eigen plaats krijgen op maat van
het gebied. De ringweg zal het doorgaand verkeer dragen en zo de verkeersoverlast uit het
centrum weghouden. De overige woongebieden binnen de afbakening van het kleinstedelijk
gebied Asse worden als woongebied met residentieel karakter en slechts een lokaal
voorzieningenniveau verder ingevuld. Dit geldt voor Krokegem en Walfergem. Deze dienen
ruimtelijk gestructureerd en landschappelijk ingekaderd te worden om als herkenbare delen
onderscheiden te worden binnen de activiteitenas langs de N9. Zij vormen tevens de overgang
van het kleinstedelijk gebied naar het buitengebied. Voor alle kernen en wijken wordt een beleid
gevoerd gericht op kernversterking, inbreiding en de afwerking van de bebouwingsrand met
oog voor het specifieke karakter van de kernen of wijken en met aandacht voor het creëren van
een kwalitatief woonmilieu.
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De N9 vormt binnen de stedelijke gebieden grotendeels de drager waarop diverse functies en
activiteiten geënt zijn. Deze as dient ruimtelijk geherstructureerd te worden en afgestemd op de
verschillende gebiedsdelen zoals de kernen, de woonwijken, de open ruimten, de
bedrijvenzones, … Daarbij moet een duidelijke geleding ontstaan met afzonderlijke gebieden,
elk met hun eigen ruimtelijke inrichting en verkeer. Deze gebieden dienen hierbij afgewisseld
door de verschillende (dwarsende) open ruimten.
Algemeen wordt gestreefd naar het concentreren van centrumfuncties in de centrumgebieden
van Asse en Zellik. Asse-centrum zal in de toekomst verder uitgebouwd worden als het
belangrijkste stedelijk centrumgebied. Hiermee wil men vermijden dat centrumfuncties zich
elders vestigen langsheen de N9 en de N47. In Walfergem, Krokegem en Kalkoven, de
uitlopers van het centrumgebied, wordt geopteerd voor een verweving van wonen en van nietverkeersgenererende, met het wonen complementaire activiteiten die compatibel zijn met het
landelijk karakter en lagere bebouwingsdichtheden. Om handelsactiviteiten aan te trekken naar
het centrum van Asse zal een attractief centrumgebied moeten uitgebouwd worden. De acties,
die nodig zijn om de centrumfunctie te verstevigen, zullen zich vooral situeren op het vlak van
het verfraaien van het centrum (pleintjes met groen, zitbanken, …), het verbeteren van de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer, het weren van het doorgaand autoverkeer (ook
zoekverkeer parkings) en het verder uitbouwen van socio-economische, culturele en
verzorgende voorzieningen. Om ruimtelijk kwaliteitsverlies te voorkomen en een
herstructurering op sommige delen te bewerkstelligen zullen de ontwikkelingen langsheen de
N9 beheerst dienen te gebeuren. Bepaalde activiteiten (kleinhandel, grootwarenhuizen, …)
horen immers thuis in het handelscentrum van Asse en andere liggen beter in specifiek af te
bakenen activiteitenzones langsheen de N9 (carrosserie, schrijnwerker, …).

2.3.4 Gewenste ruimtelijk- economische structuur
Bundelen van de economische activiteiten

De economische activiteiten dienen in de stedelijke gebieden gebundeld te worden en gericht
te worden verweven met andere functies. Binnen de bestaande economische structuur wordt
gestreefd naar een verdere concentratie van toekomstige economische activiteiten. Dit
impliceert verdichten van bepaalde zones, inbreiden en beperkte uitbreiding van bestaande
zones.
Aangezien de gemeente nog over een grote oppervlakte (40 à 45 ha) voor bedrijvigheid
beschikt, wenst het gemeentebestuur geen verdere uitbreiding van bestaande KMO- en
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bedrijvenzones toe te staan in functie van het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. De
gemeente streeft naar een optimaal gebruik van de geëigende zones uit het gewestplan.
De bedrijven en bedrijventerreinen dienen maximaal te worden ingekaderd zodat ze op een
behoorlijke manier geïntegreerd worden in het omgevende landschap.
Regionale bedrijventerreinen

Indien aan de stedelijke gebieden Asse en Zellik een taakstelling voor bijkomende
bedrijventerreinen wordt toegewezen, dient dit te gebeuren:
in overleg met de gemeente in kader van de afbakeningsprocessen;
met respect voor de draagkracht van het overwegend open ruimtekarakter van Asse;
rekening houdende met de oppervlakte bedrijventerreinen die Asse reeds invult.
In voorkomend geval stelt de gemeente een aantal principes voorop.
De lokalisatie gebeurt aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen.
De oppervlakte van het regionaal bedrijventerrein dient afgestemd op de reikwijdte en het
belang van het economisch knooppunt en de spreiding van bedrijventerreinen in de
overige economische knooppunten in de provincie.
Een afstemming van het bereikbaarheidsprofiel van de locatie op het mobiliteitsprofiel
van de voorziene bedrijven (= locatiebeleid); naast de uitwerking van het locatiebeleid
dienen ook de in te zetten instrumenten (waaronder ook niet-ruimtelijke instrumenten
zoals het organiseren van openbaar en collectief vervoer) te worden aangegeven.
Geen kleinhandelsbedrijven op regionale bedrijventerreinen, tenzij op deze die
gedeeltelijk als kleinhandelszone zijn afgebakend.
Een ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via secundaire (of primaire) wegen.
Een
maximale
algemene
uitrusting
(telecommunicatie,
water,
gas
en
elektriciteitsvoorziening, waterzuivering en riolering) en maximale specifieke uitrusting
voor de respectievelijke specifieke regionale bedrijventerreinen.
In het kader van het afbakeningsproces zal de gemeente deze principes inbrengen als
suggesties naar de hogere overheid.
Kleinhandelszones

Kleinhandelsactiviteiten worden gebundeld in de kernen en met prioriteit in de stedelijke kernen
van Asse en Zellik. Dit betekent dat aan de verdere ontwikkeling van kleinhandelsactiviteiten
langsheen de N9 een halt wordt toegeroepen, met uitzondering van die delen van de N9
gelegen in de stedelijke centra van Asse en Zellik. Zo wordt gestreefd naar een versterking van
de kernen en in het bijzonder van de centrumgebieden Asse en Zellik.
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Rekening houdend met de huidige situatie worden naast de kernen enkele lokale
kleinhandelszones aangeduid. Aan deze kleinhandelszones kunnen een aantal
stedenbouwkundige voorwaarden worden gekoppeld die de verweving met de omgeving
kunnen bevorderen.
Volgende zones worden aangeduid als lokale kleinhandelszones:
zone ‘Colruyt’;
zone ‘Match’.
Kantoorontwikkeling en dienstverlening

Nieuwe kantoorontwikkelingen en dienstverlening worden gekoppeld aan openbaar
vervoersknooppunten of belangrijke haltes van het openbaar vervoer in de stedelijke gebieden.
In het kleinstedelijk gebied komen de stationsomgeving en de aanpalende Asphaltco-site
hiervoor in aanmerking.

2.3.5 Gewenste verkeers- en vervoersstructuur
Wegenhiërarchie

Om het hoofd te bieden aan de problemen van verkeersleefbaarheid en -veiligheid in de
gemeente dient een hiërarchisch wegennet uitgebouwd te worden om het doorgaand en lokaal
verkeer te scheiden. Om het doorgaand verkeer van de lokale wegen te krijgen, moeten de
belangrijkste wegen vlot verkeer toelaten. De aanleg van een ring rond Asse past in deze visie.
Uit het doorvoeren van een stedelijk hiërarchisch concept moet een welbepaalde inrichting van
het openbaar domein volgen in de diverse kernen. Deze wordt gebaseerd op duurzame
mobiliteit en de draagkracht van de ruimte en moet leiden tot het terugdringen van het
doorgaand verkeer. Het verbeteren en aanpassen van kruispunten, doortochten, comfortabele
oversteekpunten, aanleg fietsen voetpaden, voorzien van parkeerplaatsen langs de weg, enz.
zijn ingrijpende instrumenten die de kwaliteit en de duurzaamheid bewerkstelligen. Herziening
van de verkeerscirculatie in de kernen en de verblijfsgebieden zal de druk op het openbare
domein en het functioneren van de kernen en de verblijfsgebieden moeten verlichten. In het
stedelijk centrum wordt dit aangevuld met een daarop afgestemd parkeersysteem en
randparkings rond dit centrum.
De wegenhiërarchie wordt zo opgebouwd dat elke verkeersarme kern gelegen is langsheen de
bovenlokale verbindende en verzamelende assen. Met andere woorden dat er het doorgaand
verkeer in de kernen zelf tot een minimum beperkt. Tevens wordt de toegankelijkheid van de
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bedrijvenzones verzekerd zonder de leefbaarheid in de verblijfsgebieden in het gedrang te
brengen.
Een ringweg rond Asse

Door de aanleg van een ring rond Asse wordt het doorgaand verkeer uit de kern van Asse
gehouden en wordt een deel van de verkeersproblematiek waarmee Asse geconfronteerd
wordt, aangepakt. In aanvulling op de ring rond Asse moeten ook de problemen op de N9 ter
hoogte van de spooroverweg en de kruispunten met de Edingsesteenweg (N285) en de
Gentsesteenweg worden aangepakt. De ring rond Asse zorgt ook voor een betere ontsluiting
van het bedrijventerrein te Mollem. Het zwaar verkeer moet niet meer doorheen het centrum,
maar wordt via de ring rond Asse geleid.
Optimaliseren van het openbaar vervoer

De gemeente Asse beschikt reeds over een uitgebreid net aan openbaar vervoervoorzieningen
(bus en trein). Een goede afstemming tussen de verschillende vervoerswijzen (auto, bus en
trein) is belangrijk in functie van het pendelverkeer naar Brussel. De creatie van een openbaar
vervoersknooppunt, waar personen op een gemakkelijke manier kunnen overstappen op
verschillende vervoerswijzen en snel hun eindbestemming kunnen bereiken, en park&ridelocatie in de nabijheid van het centrum van Asse staat hierbij voorop. Asse wordt door de
provincie geselecteerd als interregionaal knooppunt voor het openbaar vervoer. Het uitbouwen
van het station van Asse en de voormalige Asphaltco-site bieden de nodige ruimte voor het
realiseren van dit interregionaal knooppunt dat tevens kan fungeren als knooppunt voor het
lokaal openbaar vervoer. Vanuit dit knooppunt, dat het centrale hart vormt van het openbaar
vervoersnet, moeten de verschillende kernen van de deelgemeenten, het centrum van Asse
(vrije busbanen), de industriezones en de belangrijkste centra van de buurgemeenten vlot
bereikbaar zijn. Ook in de richting van Brussel moet een hoogwaardige verbinding (gewestelijk
expresnet - regionet) tot stand komen waarbij frequentie en snelheid sleutelbegrippen zijn. Alles
samen moet een stijging van het gebruik van het openbaar vervoer bewerkstelligen.
Locatiebeleid voor de verschillende activiteiten

In de gewenste ruimtelijke structuur moet ernaar gestreefd worden om arbeidsintensieve en
publieksgenererende activiteiten te concentreren op stopplaatsen van het openbaar vervoer.
Hierbij hebben de stopplaatsen van hoogwaardig openbaar vervoer prioriteit. De omgeving van
stations en zeker van het station van Asse centrum is een zeer strategische plaats voor het
vestigen van kantoren, handel en diensten.
Creëren van een langzaam verkeersnetwerk
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De infrastructuur dient op bepaalde wegen te worden aangepast en soms bijna exclusief
afgestemd te worden op het gebruik van langzame verkeersvormen. Het bestaande langzaam
verkeersnetwerk wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Hierbij moet gestreefd worden naar
de uitbouw van een integraal langzaam verkeersnetwerk tussen de woongebieden,
concentraties van stedelijke voorzieningen en de open ruimte als plek voor passieve recreatie.
In aanvulling op de bestaande voorzieningen moet er gestreefd worden naar de uitbouw van
een integraal recreatief en functioneel langzaam verkeersnetwerk van voetwegen en
fietspaden. Hierbij moet in de mate van het mogelijke tegemoet gekomen worden aan de
ruimtelijke verlangens van de fietsers. Binnen dit netwerk moeten de (secundaire) scholen een
centrale plaats innemen evenals de relaties tussen de verschillende kernen in de
deelgemeenten en Asse-centrum.

2.3.6 Gewenste toeristisch – recreatieve structuur
Bundelen van recreatie

Er wordt geopteerd om op (middel)lange termijn tot een bundeling te komen van recreatieve
voorzieningen op een aantal welbepaalde locaties (recreatieve polen).
Om verdere verspreiding van het aanbod aan sportvoorzieningen zoveel mogelijk tegen te
gaan, wordt gestreefd naar een gedeconcentreerde bundeling van de sportinfrastructuur in
volwaardige en aantrekkelijke, in het landschap geïntegreerde vrijetijdszones. Deze zones
moeten aansluiten bij de kernen of de stedelijke entiteiten van Asse en Zellik. Volgende locaties
worden aangeduid voor de bundeling van recreatie:
Waalborre
Voormalige Asphaltco-site
Molenbos
Elshout
Nieuwe stedelijke actieve recreatiepool

De gemeente heeft de optie genomen om op de voormalige Asphaltco-site (bij het station van
Asse – te ontwikkelen als openbaar vervoersknooppunt) een gebied voor stedelijke, actieve
recreatie te ontwikkelen met sportinfrastructuur, sportterreinen, en andere recreatieve
voorzieningen. Hier wordt ruimte geboden voor nieuwe recreatieve voorzieningen en te
herlokaliseren zonevreemde recreatie. Als recreatie-infrastructuur worden volgende nietlimitatieve voorzieningen op deze site gepland:
3 voetbalterreinen;
1 atletiekpiste;
2 volleybalterreinen;
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4 tennisterreinen;
2 basketbalterreinen;
…

2.3.7 Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte “Asse het centrum”
Deze deelruimte profileert zich als “het centrum” van de gemeente waarbij de taakstelling als
kleinstedelijk gebied voorop staat. Binnen de deelruimte worden globaal vier zones
onderscheiden: het kerngebied, het gebied rond de kern, de baanontwikkelingen langs de N9
en de bedrijvenzone Mollem.
Voor het kerngebied wordt een versterking van de centrumfuncties (handel, administratie,
verzorging, horeca, …) nagestreefd waarbij de attractiviteit van het gebied wordt
opgewaardeerd. De kerngedachte is het veilig en aangenaam maken voor langzaam verkeer
en openbaar vervoer. Binnen deze context moet ook de realisatie van de ringweg gezien
worden waardoor het centrumgebied van zwaar en doorgaand verkeer kan gevrijwaard worden.
De bestaande pleinenstructuur (Hopmarkt, Gemeenteplein/Smis en Kerkplein) vormt samen
met de voorzieningen langs de steenwegen de schakel voor het op te waarderen openbaar
domein in deze kern. De herwaardering en inbreiding voor het wonen in het centrum staan
voorop.
De woongebieden rond de kern, met een morfologisch goed aansluitende, dichte
bebouwingsstructuur vormen samen met het kerngebied het centrum van Asse. Deze zone
komt globaal binnen de toekomstige ringweg te liggen. De uitlopers langs de N9 ter hoogte van
Walfergem/Ascanus en Kalkoven horen morfologisch en functioneel eveneens tot dit
centrumgebied. De N9 tussen Kalkoven en Krokegem wordt aangeduid als gemengd woonlint.
Ter hoogte van Walfergem-Zittert en Breker wordt een woonlint aangeduid op de N9. De open
ruimtecorridor ter hoogte van Walfergem tussen Zittert en Breker dient zoveel mogelijk
behouden. Een RUP zal worden opgemaakt voor de ruime omgeving van deze corridor waarbij:
de zone voor alternatieve energie wordt opgenomen;
de open ruimtecorridor wordt vormgegeven;
Walfergem en Krokegem zijn woonwijken die als uitlopers langs de N9 deel uitmaken van het
centrumgebied, doch een lagere woondensiteit kennen. In de ruimtelijke organisatie zullen deze
uitlopers in de toekomst bij het centrum opgenomen worden, zij het met een eigen karakter.
Hierbij zullen deze woongebieden zo weinig mogelijk nadeel mogen ondervinden van het
verkeer, stedelijke ontwikkelingen en voorzieningen die veeleer in het centrale centrumgebied
thuishoren.
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Binnen de baanontwikkelingen langs de N9 zijn de opties in het kader van de gewenste
ruimtelijke structuur erop gericht de bestaande ruimtelijke kwaliteiten te versterken, herkenbare
en leefbare ruimten af te bakenen en de nodige verkeersmaatregelen te nemen in functie van
de verschillende kenmerkende geledingen binnen deze in hoofdzaak “bebouwde linten”.
Centraal staat de herinrichting van de N9 met doortochtherinrichting en verkeersmaatregelen in
de centrumgebieden van Asse en Walfergem waarbij het kerngebied prioritair voor langzaam
verkeer uitgebouwd wordt. Een aangepast openbaar vervoer en de uitbouw van het nieuwe
station, de ringweg rond het centrum en randparkings horen tot het pakket van maatregelen om
de baanontwikkeling te stoppen en te herstructureren. Kalkoven blijft een lineaire structuur met
woonfuncties en complementaire niet-verkeersverwekkende activiteiten (nabij het centrum).
Hier moet het landschappelijk karakter en de lagere bebouwingsdichtheden worden
gerespecteerd. Alzo wordt dit deel van de N9 ‘ingekort’ met poorten als toegang aan de nieuwe
ringweg en ter hoogte van Krokegem.
Voor de bedrijvenzone van Mollem wordt een betere ontsluiting voorzien vanaf de nieuwe
ringweg langs de Assesteenweg waardoor het centrumgebied gevrijwaard wordt van zwaar
verkeer. Voor de bedrijvenzone zelf is een herinrichting en landschappelijke integratie
noodzakelijk om de impact van deze zone op de landelijke omgeving te milderen.
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Gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Asse – Het centrum (bron: GRS Asse, 2001)
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3.

JURIDISCHE CONTEXT

3.1 Gewestplan
De bodembestemming van Asse wordt bepaald door het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, dat
bij KB werd goedgekeurd op 07/03/1977.

3.2 Bijzondere plannen van aanleg – Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Volgende BPA’s hebben betrekking op delen van het kleinstedelijk gebied:
BPA Centrum (KB 12/1/1983, gedeeltelijk gewij-zigd via MB 29/8/2005, waarbij BPA Kerk
werd afgesplitst (MB 29/8/2005)
BPA Witteramsdal (MB 15/10/1984)
BPA Krokegemse Weg (MB 2/9/1993)
Volgende RUP’s hebben betrekking op delen van het kleinstedelijk gebied:
Gemeentelijk RUP Asphaltco (MB 12/2/2009)
Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven (MB 3/7/2008)
Gemeentelijk RUP Zonevreemde bedrijven – fase 2 (MB 3/06/2010)
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Grafisch plan RUP Asphaltco

3.3 Stedenbouwkundige verordeningen
Gewestelijke verordening:
Wegen voor voetgangersverkeer
Hemelwaterputten
Toegankelijkheid
Provinciale verordening:
Afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken
Afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten
Overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen
(B.S. 28/02/2007)
Gemeentelijke verordening Asse:
nachtwinkels (B.S. 12/04/2006)
hemelwater en afvalwater (B.S. 1/10/1997)
beplantingen(1976)

3.4 Vlaams Ecologisch Netwerk
Voor situering zie plan-MER in bijlage: figuur 5-4
De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
Er bevinden zich geen VEN-gebieden binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied
Asse. Ca. 1,5km ten NW van het KSG Asse bevindt zich het Kravaalbos, dat deel uitmaakt van het
VEN-gebied “Kravaal- en Herenbos”.
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3.5 Europese vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden
Voor situering zie plan-MER in bijlage: figuur 5-4
Er bevinden zich geen speciale beschermingszones (habitat- of vogelrichtlijngebieden) binnen het
plangebied. Ca. 1,5km ten NW van het KSG Asse bevindt zich het Kravaalbos, dat deel uitmaakt
van habitatrichtlijngebied BE2300007 “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse
bossen”.

3.6 Landschap en Erfgoed
Voor situering zie plan-MER in bijlage: figuur 5-6
Bij de beschrijving van de landschappelijke structuur wordt vertrokken van de Landschapsatlas.
Hierin worden de zgn. traditionele landschappen afgebakend. Het plangebied is geheel gelegen
binnen het traditioneel landschap “Land van Ass”.
In de Landschapsatlas worden zgn. ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten
aangeduid.
In en rond het plangebied liggen drie ankerplaatsen:
A20001 Kobbegem en Bollebeek
A20022 Putberg
A20023 Vrijhoutbos en Moretteberg
Deze ankerplaatsen overlappen gedeeltelijk met drie relictzones die gedeeltelijk binnen het
plangebied vallen:
R20015 Houwijk – Hoogpoort – Vrijberg – Nieuwe Molenbeek – Keerlemeers
R20037 Brongebieden van de beken van de bovenloop van de Grote Molenbeek
R20041 Putberg – Kalkoven
Ca. 1,5km ten noorden van het plangebied ligt het Kravaalbos, dat zowel een ankerplaats als een
relictzone is.
Volgende twee lijnrelicten grenzen in het westen aan het plangebied:
L20033 Oude Romeinse Steenweg Bavay – Asse
L20077 Oude Romeinse Baan
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Zes puntrelicten zijn gelegen binnen of aangrezend aan het plangebeid:
P20512 oude Gasthuis
P20513 Sint – Martinuskerk Asse
P20514 Hongaarse Eik
P20515 kasteel van Walfergem
P20516 Wolfrothoeve
P20864 Sint – Stefanuskerk Mollem
Volgende beschermde dorpsgezichten komen (gedeeltelijk) binnen het plangebied voor:
Domein Waalborrepark (MB 8/12/2000)
Gehucht Bollebeek (KB 10/1/1980)
Omgeving Hoge Kamer (KB 24/1/1985)
Er zijn geen beschermde landschappen gelegen binnen het plangebied.
Het plangebied telt 6 beschermde monumenten, waarvan de eerste vijf binnen de historische
stadskern liggen:
Sint – Martinuskerk (KB 8/3/1940)
Huis Stas met tuin (MB 4/3/2004)
Oologsgedenkteken (MB 12/2/2002)
Oud Gasthuis (KB 10/5/1973)
24 bomen in het Waalborrepark (MB 8/12/2000)
Zwartezusterklooster (MB 5/4/2007)

3.7 Afbakeningsproces van het buitengebied: herbevestiging agrarische
gebieden
Een groot deel van het agrarisch gebied (en aanpalende bestemmingen) werd door de
Vlaamse regering in 2010 i.k.v. de visie op landbouw, natuur en bos van de regio “Zenne, Dijle
en Pajottenland” aangeduid als “herbevestigd agrarisch gebied” (HAG) (gele zones op
bovenstaande figuur).
Dat geldt vooral voor het gebied ten noorden en oosten van Asse (landbouwgebieden 133
Asse-ter-Heide-Essene, 140 Mollem, 141 Kobbegem en 142 Wolfrot-Heierveld). Actiegebied
172 Binnengebied Asse-Mollem werd voorlopig niet herbevestigd als agrarisch gebied, in
afwachting van het afbakeningsproces van het KSG Asse. Het operationeel actieprogramma
stelt dat de agrarische bestemming moet herbevestigd worden voor de delen van dit gebied die
uiteindelijk niet binnen het KSG vallen. De agrarische bestemming van Actiegebied 137
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“Openruimteverbinding N9 Zellik” werd inmiddels herbevestigd in het GRUP Afbakening
Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (definitieve vaststelling december 2011).
Twee andere gebieden ten noorden en oosten van Asse werden niet herbevestigd als agrarisch
gebied:
• Actiegebied 155 “Vallei van de Molenbeek Merchtem-Londerzeel” >> opmaak van een
GRUP op korte termijn in functie van het nader uitwerken van de verweving van
landbouw, natuur, bos en water-berging voor de vallei van de Molenbeek en Robbeek
(cfr. structuurplan ruilverkaveling Londerzeel-Wolvertem), het versterken van de natuuren bosstructuur in de omgeving Meuzegemse Hoek (richtcijfer bosuitbreiding 10 ha) en
het hernemen van de agrarische bestemming voor de aangren-zende
landbouwgebieden.
•

Actiegebied 158 “Paddebroeken-Kartelobos-Paardenbos” >> specifiek onderzoek
moe(s)t opgestart worden in functie van het nader uitwerken van de verweving van
landbouw, natuur en bos voor de vallei van de Puttenbeek/Paddebroeken en het
versterken van de natuur- en bosstructuur in de omgeving Paardenbos-Kartelobos
(richtcijfer bosuitbreiding 3 ha).
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Uittreksel uit de overzichtskaart van het operationeel uitvoeringsprogramma van regio “Zenne, Dijle en
Pajottenland” (geel = herbevestigd agrarisch gebied; oranje = uitvoeringsactie (RUP) op korte termijn;
rood = uitvoeringsactie (RUP) na verder onderzoek; bruin = uitvoeringsactie (RUP) op langere termijn)

Het agrarisch gebied ten westen en zuiden van Asse werd voor het merendeel niet herbevestigd
als agrarisch gebied; enkel landbouwgebied 132 Asbeek-Terlinden werd aangeduid als HAG. De
rest van het gebied ten westen en zuiden van Asse vormt actiegebied 136 “NieuwermolenVrijthout-Overnelle-Moretteberg-Vallei van de Overnellebeek”. Hiervoor moet op langere termijn
een GRUP worden opgemaakt in functie van het versterken van de natuur- en bosstructuur in de
omgeving kasteel Nieuwermolen-Vrijthout en van het nader uitwerken van de verweving van
landbouw, natuur en bos in de vallei van de Nieuwermolenbeek, in de omgeving OvernelleMoretteberg en in de vallei van de Overnellebeek
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C. HET KLEINSTEDELIJK GEBIED ASSE
1.

GEWENST STEDELIJK GEBIED-BELEID
De gewenste ruimtelijke structuur voor het kleinstedelijk gebied Asse wordt uitvoerig besproken
in de visienota op de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Asse. In de toelichtingsnota
worden de belangrijkste elementen uit de visieopbouw herhaald en gesynthetiseerd
weergegeven.

1.1

Visie

Met de afbakening van de kleinstedelijke gebieden wordt invulling gegeven aan de bindende
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het RSV geeft de provincie de
opdracht om de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de kleinstedelijke
gebieden op provinciaal niveau af te bakenen. Asse is geselecteerd als kleinstedelijk gebied op
provinciaal niveau. Het afbakenen betekent het concreet geografisch invullen van de ruimtelijke
opties uit het RSV en uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) inzake stedelijk beleid.
De afbakening heeft tot doel aan te duiden in welke delen van de door het RSV geselecteerde
gemeenten in Vlaams-Brabant, het beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing
is.
De afbakening resulteert in een gesloten grenslijn die losstaat van de bestaande
administratieve grenzen. De afbakeningslijn zal een beleidsmatige betekenis hebben: binnen
de grenslijn voert men een stedelijk gebied-beleid (alwaar het wenselijk is de kwantitatieve
behoefte inzake woningbouw, economische activiteiten en andere activiteiten op te vangen);
buiten deze lijn voert men een buitengebiedbeleid (alwaar het ruimtelijk beleid gericht is op het
behoud, het herstel, de ontwikkeling en verweving van de voor het buitengebied belangrijke
structuurbepalende functies; wonen en werken dienen geconcentreerd te worden in de kernen).
Bij het vastleggen van de grens tussen buitengebied en stedelijk gebied wordt niet enkel
rekening gehouden met bijkomende stedelijke activiteiten. De grenzen worden immers mede
bepaald vanuit natuuroogpunt, landbouw en de waardevolle landschappelijke gebieden.
Het afbakeningsproces is meer dan het afbakenen van een gebied of het trekken van een lijn.
Het vormt immers ook de basis voor strategische projecten (acties) van o.a. provinciaal niveau
die in het stedelijk gebied versterken. Voorbeelden zijn bijkomende woningbouwprojecten en
bedrijventerreinen, enz. Het gaat hierbij niet enkel om de thema’s wonen en werken, ook
(rand)stedelijke groengebieden, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, recreatie en
verkeersinfrastructuur komen aan bod. De grenslijn zal een ruimtelijk referentiekader vormen
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waaraan concrete acties (programmatorische elementen, herbestemmingen en suggesties voor
mogelijke acties in het stedelijk gebied) voor het ruimtelijk beleid voor het stedelijk gebied
kunnen gekoppeld worden.
Het eindrapport van de visienota voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Asse5 werd
in maart 2013 voorgelegd aan de Provincie en aan de gemeente Asse, en vormt de basis voor
de hierna volgende planbeschrijving. Deze visienota is uitdrukkelijk opgevat als een
discussiedocument, dat nog verder uitgewerkt zal worden, mede op basis van de resultaten van
de milieubeoordeling in het plan-MER.
Asse vormt binnen de Vlaamse Ruit een rustig groen gebied met mooie vergezichten, dat
echter onder sterke verstedelijkingsdruk staat vanuit Brussel. De goede bereikbaarheid vanuit
de hoofdstad en het landelijke karakter geven Asse bijzondere kansen als groene
woonbestemming. De verstedelijkingsdruk is een uitdaging, maar ook een kans: de nabijheid
van voorzieningen en werkgelegenheid in Brussel maakt dat Asse een geliefde plek is om te
wonen in de toch landelijke omgeving. Voor de omliggende gemeenten speelt Asse een rol met
haar voorzieningen in het centrum: de goed uitgeruste kern, en de sublokale betekenis van de
handel en van diensten als het OLV Ziekenhuis en de scholen.
De gemeente bouwt hierop voort met haar plannen voor ontwikkeling van Asse Centrum. Om
de kern te versterken en het omringende landschap te sparen, kiest Asse ervoor om
toekomstige woningbouw binnen de bestaande grenzen van het stedelijk gebied te laten
plaatsvinden. In dit afbakeningsproces wordt deze ambitie onderschreven en wordt invulling
gegeven aan de wens door de afbakening te richten op inbreiding enerzijds en vrijwaring van
de open ruimte anderzijds. Dit is goed mogelijk, omdat er nog ruimte is in de beschikbare
kavels en inbreidingslocaties, waarmee het niet nodig is om (aanzienlijke) uitbreidingen te
realiseren.
De visie op de gewenste ruimtelijke structuur en afbakening van het KSG Asse vertrekt vanuit
drie thematische analyses en bijhorende “kwaliteitenkaarten”.

Landschappelijke structuur
De herbevestigde agrarische gebieden, ankerplaatsen en relictzones beschermen het agrarisch
en natuurlijk landschap van beekdalen, groengebieden, steilranden en kouters. Hierbinnen blijft
ruimte over voor het kleinstedelijk gebied Asse. De typering en waardering van de zone tussen
de huidige bebouwde ruimte en het te behouden landschap geeft richting aan het denken over
de toekomst van Asse.
5

H+N+S en Antea Group, Visienota afbakening kleinstedelijk gebied Asse, maart 2013
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De bijzondere kwaliteit van Asse is de nabijheid van de landelijke omgeving. Deze bestaat
enerzijds uit een verwevenheid van lintbebouwing met velden, anderzijds uit de vergezichten
die geboden worden over kouters en beekdalen. Uitgaande van de groengebieden, beekdalen,
steilranden en waardevolle open ruimtes, kunnen voorwaarden gesteld worden aan eventuele
toekomstige ontwikkelingen. Hierbij wordt gedacht aan het beschermen van zichten, open
ruimtes en langzaamverkeersverbindingen, om het landschap toegankelijk te houden.

Stedenbouwkundige structuur
Bij het aangeven van mogelijke woonontwikkelingen in Asse, en de manier van verkavelen
ervan, moeten heldere keuzes gemaakt worden om deze woonprojecten iets te laten toevoegen
aan de kleinstedelijke structuur van Asse. De belangrijkste doelen hierbij zijn:
1. het creëren van een verdichting van de stad om het omringende landschap te vrijwaren
en bewoners dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer te laten wonen
2. het open houden van zichtlijnen of langzaamverkeersroutes om het contact met het
landschap te behouden en een groen karakter aan de stad te bieden. De stedelijke
structuur van Asse is uiteen te leggen in verschillende bebouwingstypologieën, die elk
hun voor- en nadelen hebben.
Het onderscheid in dichtheden geeft een eerste indicatie van het type verkaveling. Net zo
belangrijk is echter hoe deze verkaveling is ingericht. De grootste kwaliteiten in Asse vinden we
in verkavelingen die zicht laten op het omliggende landschap, en in de kleinstedelijke gebieden
die afgewisseld worden met agrarische percelen.
Om de tegenstelling tussen de kwaliteiten van lintbebouwing en de bedreiging van het hierdoor
almaar vullen van het landschap op te heffen, wordt gekozen voor een zorgvuldige
differentiatie. Wonen in het centrum geschiedt in hoge dichtheden om aan de taakstelling van
wooneenheden te kunnen voldoen en het landschap te sparen. Wonen in de rand van het
kleinstedelijk gebied hoort zich aan te passen aan de doorlopende structuur van historische
wegen en paden die de kleinstedelijke morfologie van Asse heeft bepaald. Om de kwaliteiten
van Asse ook in de toekomst te blijven ervaren hoort voor iedere perifere verkaveling een visie
op landschappelijke zichten geformuleerd te worden (cfr. landschapskwaliteitskaart).
Inzake bedrijvigheid blijkt uit een eerste landschappelijke afweging dat de ontwikkeling van
een volledig nieuwe bedrijvenzone in Asse niet is aangewezen. Ook vanuit mobiliteitsoogpunt
wordt een aanzienlijke toename van vrachtverkeer doorheen de gemeente niet wenselijk
geacht. Daarom wordt ervoor geopteerd om enkel te kijken naar de mogelijkheden om de
bestaande KMO-zone Mollem uit te breiden met respect voor de ruimtelijke – vnl.
landschappelijke – randvoorwaarden, en dit te combineren met een “strategisch project” t.h.v.
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de corridor tussen de KMO-zone en het stedelijk weefsel van Asse, waardoor deze zone een
“poort” voor het kleinstedelijk gebied Asse wordt.
Inzake detailhandel wordt geopteerd voor een opwaardering en verdichting van de bestaande
winkelconcentraties Asse-centrum, Nerviërsstraat en Brusselsesteenweg, cfr. het Strategisch
Detailhandelsmodel Asse (Interplan, 2008). De mogelijkheid tot opwaardering van het
winkelcentrum van Asse-centrum wordt momenteel sterk gehypothekeerd door de
verkeerscongestie, en is dus gekoppeld aan het verlagen van de verkeersdruk d.m.v. de
realisatie van een rondweg.
Voor het deelgebied Nerviërsstraat wordt de opwaardering en verdichting van de detailhandel
geïntegreerd in een volledige herstructurering van dit gebied in functie van grootschalige
stedelijke functies, waaronder bv. het nieuw gerechtshof van het gerechtelijk arrondissement
Halle-Vilvoorde. Ook het deelgebied Nerviërsstraat zal aldus uitgebouwd worden tot een “poort”
voor het kleinstedelijk gebied Asse. Een andere zone voor grootschalige stedelijke functies is
de Asphaltco-site. De mogelijkheid wordt onderzocht om deze site uit te breiden, mits behoud
van het zicht op de aanpalende kouter.

Wegeninfrastructuur
Het wegennet van Asse is organisch gegroeid op basis van landschappelijke structuren en
nodige verbindingen tussen nederzettingen. Dit heeft er wel voor gezorgd dat veel doorgaand
verkeer door het centrum van Asse rijdt, met ernstige verkeersoverlast tot gevolg. Er wordt al
lang nagedacht over de aanleg van een rondweg rond Asse, die is bedoeld om het bestaand
wegennet, in het bijzonder in het centrum, te ontlasten. Omdat een rondweg rond Asse deels
door kwetsbaar landschap zal lopen, is een goede landschappelijke inpassing van groot
belang. Het gaat daarbij om de omgang met reliëf, zichtbaarheid, gehoor, en het intact laten
van beken en natuurwaarden. Het perspectief van zowel weggebruiker als omwonende is
hierbij mee te wegen.
Het historische netwerk van voetwegen en -paden uit de Atlas der Buurtwegen (1841) bestaat
heden ten dage nog grotendeels, maar is plaatselijk aan herstel en opwaardering toe, met
name doorheen recente randstedelijke verkavelingen.
Een bijzondere schakel in het infrastructurele netwerk vormt het treinstation, waarnaast het
busstation binnenkort zal uitbreiden, waar een fietstunnel wordt aangelegd en waarnaast een
pendelparking ontwikkeld wordt. Bovendien ligt het station aan het oostelijk uiteinde van de
rondweg. Een reden om stedelijke intensivering te stimuleren in de stationsomgeving.
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Synthese
Deze visie leidde tot een ontwerp van gewenste ruimtelijke structuur. De afbakeningslijn van
het KSG die op deze kaart is afgebeeld, is nog louter indicatief. In principe zal ze zoveel
mogelijk de bestaande juridische (gewestplan) en morfologische grenzen volgen.

Concept gewenste ruimtelijke structuur KSG Asse
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1.2

Ruimtelijke concepten en gewenste ruimtelijke structuur

1.2.1 Rondweg rond het centrum van Asse
De aanleiding om een rondweg aan te leggen rondom Asse is het feit dat er door de grote
verkeersintensiteit op de steenweg N9 doorheen de kern van Asse een ernstig probleem
optreedt met de (verkeers)leefbaarheid in het centrum. Een rondweg kan het centrum terug
leefbaar maken en kansen bieden voor stedelijke ontwikkeling, die momenteel gehypothekeerd
worden door de slechte verkeerssituatie.
Tegelijkertijd kan de rondweg ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer vlotter door/rond Asse
geraakt. Het oplossen van alle doorstromingsproblemen voor het doorgaand verkeer is echter
NIET de hoofddoelstelling van de rondweg. Een te vlotte doorstroming wordt zelfs niet wenselijk
geacht, omdat dit aanzuigeffecten genereert, waardoor de N9 als alternatieve (sluip)route voor
de E40 tussen Aalst en Brussel zou fungeren.
Bepaalde activiteiten kunnen gesitueerd worden aan of in de buurt van de nieuwe verbinding.
De rondweg kan ook een nieuwe begrenzing betekenen van het stedelijk weefsel en biedt
misschien de mogelijkheid om dit stedelijk weefsel af te werken. Gezien de hoge
landschappelijke waarde van het open ruimtegebied rond Asse, moet bijzondere aandacht
besteed worden aan de landschappelijke inpassing van de rondweg, zodat deze zo min
mogelijk afbreuk doet aan de waardevolle bestaande landschappelijke structuur.
Het dossier van de rondweg van Asse heeft een lange voorgeschiedenis, die eind jaren ’70
begon toen de geplande autoweg A11 Brussel-Zelzate, met afrit in Asse, definitief werd
geschrapt De zoektocht naar een geschikte lokale omleidingsweg leidde uiteindelijk tot een
tracé dat een relatief kleine driekwartsring rond het stadscentrum vormt, en dat in 2000 door de
Vlaamse regering werd vastgelegd in een gewestplanwijziging.
De eerste fase van deze rondweg, het gedeelte tussen de N9 (Brusselse Steenweg) en
Huinegem, werd in 2008 afgewerkt. De tweede en derde fase, tussen Huinegem en de N285,
werden evenwel tot op heden niet gerealiseerd, omdat de gewestplanwijziging die het tracé
vastlegde in 2009 werd vernietigd door de Raad van State. Daarom werd beslist om het
onderzoek naar de rondweg en zijn alternatieven te hernemen in het kader van het
afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Asse. Het uiteindelijk gekozen tracé zal
vastgelegd worden in het PRUP Afbakening KSG Asse.
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Gewestplantracé rondweg Asse
In het plan-MER werden bepaalde tracés, waaronder het gewestplantracé, bovendien
geoptimaliseerd ter mildering van hun negatieve ruimtelijke effecten. Tevens werden meerdere
kruispuntconfiguraties onderzocht en beoordeeld. Er moet hierbij benadrukt worden dat de
technische uitwerking en optimalisatie van de tracés en kruispuntconfiguraties per definitie op
planniveau blijven, en dit geldt dus ook voor het uiteindelijk gekozen voorkeurstracé. Een
verdere technische uitwerking en verfijning van het voorkeurstracé en haar kruispunten zal
moeten gebeuren op project-(MER-)niveau. Om aan deze projectuitwerking voldoende marge
te bieden zal het rondwegtracé in het PRUP aangeduid worden als een reservatiestrook van
b.v. 60m breed.
Op basis van de beoordelingen voor de ruimtelijke disciplines kon volgende selectie gemaakt
worden van de redelijke rondwegtracés die weerhouden werden voor verder
verkeersgerelateerd onderzoek:
• Voor de westtangent zijn dit het gewestplantracé W1 en het “Wijndruiftracé” W5.
•

Voor de noordtangent wordt gekozen voor het gewestplantracé N1 en het
“Wijndruiftracé” N3.

•

Voor de oosttangent wordt gekozen voor het nulalternatief O1, de bestaande rondweg
fase 1, omdat deze uiteraard geen bijkomende milieueffecten genereert, en omdat de
langere tracés weinig verkeerskundige meerwaarde bieden (geen capaciteitsproblemen
op N9 ten oosten van Asse, relatief weinig verkeer voor wie de lange rondweg een
valabel alternatief vormt, leegzuigen bestaande rondweg fase 1)

Bij tracés W1, W5 en N1 is wel een optimalisatie wenselijk van het tracéverloop en/of het
lengteprofiel om negatieve effecten op waterhuishouding, bewoning, erfgoed en/of
landschap/beeldwaarde te milderen.
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Met de vijf geselecteerde tracés kunnen vijf realistische rondwegscenario’s samengesteld
worden:
• Fase 2: enkel noordelijke tangent:
o
o
•

Scenario 21: O1 + N1 (gewestplantracé)
Scenario 22: O1 + N3 (Wijndruiftracé)

Fase 3: noordelijke + westelijke tangent:
o
o
o

Scenario 31: O1 + N1 + W1 (gewestplantracé)
Scenario 32: O1 + N3 + W5 (Wijndruiftracé)
Scenario 33: O1 + N3 + W1 (hybride van gewestplan- en Wijndruiftracé)

Bij scenario 33 liggen de noordelijke en de westelijke rondwegtangent dus niet in elkaars
verlengde.

Aanduiding rondwegtracés
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Alle rondwegscenario’s zorgen voor een aanzienlijke verschuiving van (doorgaand) verkeer van
de verkeers-assen door het centrum (N9, N285, Huinegem) naar de rondweg, met positieve tot
zeer positieve effecten qua doorstroming, verkeersveiligheid, geluidskwaliteit en luchtkwaliteit
tot gevolg.
De scenario’s met het gewestplantracé hebben volgende voordelen t.o.v. de tracés via
kruispunt Wijndruif:
• Ze ontlasten het eigenlijk stadscentrum in beduidend sterkere mate, omdat door het
kortere traject meer verkeersstromen de rondweg kunnen gebruiken met een redelijke
omrijfactor;
•

Ze zullen normaliter een beperkter verkeersaanzuigend effect hebben omdat de
tijdswinst voor het doorgaand verkeer kleiner is;

•

Ze zijn veel compatibeler met de geplande circulatiemaatregelen (“knippen”) in het
centrum van Asse omdat:
o

de daaruit voortvloeiende omrijfactoren voor het lokaal verkeer kleiner zijn;

o

potentiële interne sluiproutes gemakkelijker af te sluiten zijn;

o

geen bijkomende belasting van het kritisch kruispunt Wijndruif t.g.v.
omrijbewegingen
(cfr. verkeersaantrekkende polen, o.a. Colruyt, in de
Nerviërsstraat) gegenereerd wordt.

De geoptimaliseerde tracés van de kleine rondweg hebben ook iets kleinere visueellandschappelijke effecten dan de overeenkomstige Wijndruiftracés, met name indien bij de
noordtangent gekozen worden voor tunnel- en sleufvariant N1ter. Bij deze laatste is de
waterhuishouding een bijzonder aandachtspunt, verder te onder-zoeken op projectniveau.
Daar staat tegenover dat de scenario’s met aansluiting van de noordtangent op kruispunt
Wijndruif ook de Nerviërsstraat, een belangrijke kleinhandels- en bewoningsas, aanzienlijk
ontlasten, althans zonder “knippen” in het centrum. Dit voordeel voor de Wijndruifscenario’s
vervalt in belangrijke mate na implementatie van de “knippen”, vanwege de talrijke
omrijbewegingen op kruispunt Wijndruif en in de Nerviërsstraat. Daardoor wordt ook de initieel
positievere beoordeling inzake leefbaarheid (geluid en lucht) van de Wijndruifscenario’s
aanzienlijk afgezwakt. Door de graduele afbouw van de woonfunctie aan de ZW zijde van de
Nerviërsstraat (zie overige planonderdelen) wordt het verschil in beoordeling nog kleiner.
Derhalve kan overall gesteld worden dat de disciplines geluid en lucht niet onderscheidend zijn
bij de keuze van het voorkeurstracé.
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De scenario’s met drie tangenten, dus inclusief de westtangent, ontlasten het centrum sterker
dan die met enkel de noordtangent, waardoor zowel vanuit mobiliteit als vanuit leefbaarheid de
realisatie van de west-tangent wenselijk geacht wordt.
Inzake doorstroming worden de twee grote actuele knelpunten, het kruispunt N9-N285 en de
spoorweg-overgang, in belangrijke mate opgelost, maar het knelpunt t.h.v. kruispunt Wijndruif
blijft in alle scenario’s bestaan. Bij scenario 32 (vijfarmig kruispunt t.g.v. aansluiting van zowel
de noord- als westtangent op de Wijndruif) wordt het knelpunt verergerd, met een
oververzadigde situatie tot gevolg6, waardoor scenario 32 de facto geen redelijk scenario meer
is7. Bij scenario 21 (enkel noordtangent volgens gewestplantracé) zal normaliter een nieuw
knelpunt ontstaan aan de aansluiting van de rondweg op de N9. Ook bij scenario 31 (noord- +
westtangent volgens gewestplan) zou dit knelpunt optreden ingeval van een kruispuntinrichting
op maaiveld. Dit knelpunt kan (grotendeels) weggewerkt worden door – zoals gepland – een
tunnel te voorzien voor doorgaand verkeer op de rondweg onder Kalkoven.
Indien de mobiliteits-, ruimtelijke en leefbaarheidsaspecten tegen elkaar worden afgewogen,
kan inzake tracékeuze voor de rondweg de voorkeur worden uitgesproken voor scenario 31 –
combinatie van noord- en westtangent volgens het voormalige gewestplantracé – en daarbij
voor de ruimtelijk geoptimaliseerde tracés W1bis en N1ter. Voor wat betreft de aansluiting van
de westtangent op de Edingsesteenweg is uit technisch onderzoek en publieksraadpleging
gebleken dat de maatschappelijke impact van een aansluiting zoals in scenario W1 beperkter
is, met Hof ter Rampelberg evenwel als nevenaspect. Daarom wordt voor dit onderdeel een
meer haakse aansluiting op de Edingsesteenweg vooropgesteld. Op basis van de inschating
van de verkeersstromen lijkt een ongelijkgrondse kruising van de N9 (tunnel) wenselijk, maar
nader onderzoek op projectniveau is noodzakelijk om uitsluitsel te bieden over de optimale
kruispuntconfiguratie. Dit geldt overigens ook voor andere kruispunten (b.v. rotonde Huinegem).
Voor de rondweg werd in het kader van het afbakeningsproces een indicatieve
inrichtingsschets uitgewerkt, waarin gestreefd werd naar een maximale landschappelijke
inpassing van het tracé. Daarbij werd b.v. aan de noordzijde gekozen voor laanbeplanting,
terwijl aan de westzijde gekozen wordt voor open zichten (van)op de rondweg. De restruimte
tussen het noordelijk en oostelijk deel van de rondweg en de bestaande bebouwing kan
6

Bij de rotondevariant ingeval van een rotonde van minimale afmetingen (cfr. inrichtingsschets). De doorstroming kan
aanvaardbaar gemaakt worden door de rotonde aanzienlijk te vergroten, maar hiervoor zou een onredelijk aantal
gebouwen moeten verwijderd worden.
7
Dit betekent niet dat tracé W5 op zich onredelijk is, maar enkel bij aansluiting op de Wijndruif met een vierarmig
lichtengeregeld kruispunt. W5 zou daarbij geen deel uitmaken van de rondweg, maar (enkel) een bypass vormen voor
de Nerviërsstraat.
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desgewenst ingevuld worden met woon- of werkfuncties, terwijl aan de westzijde, t.h.v. de
school en de vallei van de Broekebeek, eerder een parkachtige afwerking wenselijk geacht
wordt.
Verder werd het kruispunt van de rondweg met de N9 (Kalkoven) technisch verder uitgewerkt.
Na afweging van meerdere varianten werd gekozen voor volgend concept:

o

o

de rondweg gaat in tunnel/sleuf onder de
N9 door; aangezien de N9 precies op de
waterscheidingskam loopt, heeft dit als
pluspunt dat de hellingen van de rondweg
t.h.v. de kruising minder steil zijn
de wijze waarop de verkeersuitwisseling
zal gebeuren wordt onderzocht door AWV
(modellering).
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Indicatieve inrichtingsschets en dwarsprofielen tracé rondweg (rood) en aangrenzende zones

De inrichtingsschetsen zijn indicatief. Het betreft een indicatieve landschapsontwerpoefening
die geen deel uitmaakt van het verordenend deel van het PRUP. De opgenomen
inrichtingsschetsen zijn illustratief en tonen op conceptniveau mogelijke inpassingsprincipes,
zonder de feitelijke of ontworpen toestand te willen weergeven. Ze geven de principes weer die
verder concreet op projectniveau uitgewerkt dienen te worden door ontwerper/beheerder van
de infrastructuur AWV d.m.v. onder meer een technisch ontwerp. Het PRUP bepaalt enkel de
voorwaarden waarbinnen het technisch ontwerp ervan dient uitgevoerd te worden. De nota kan
wel steeds ter inspiratie worden gebruikt en kan eveneens bijgevoegd worden bij het
(uitvoeringsgericht) masterplan dat voor het kleinstedelijk gebied wordt opgemaakt.
Het PRUP doet daarbij geen uitspraken over de concrete inrichting van deze maatregelen,
maar legt enkel reservatiestrook vast, alsook de ruimtelijke randvoorwaarden waarmee
rekening dient gehouden te worden bij het ontwerp. Zo wordt er een verplichting opgelegd tot
het nemen van volgende maatregelen voor landschappelijke inpassing en vrijwaren van de
zichten op de open ruimte:
art. 1§2 “Een gunstig stedenbouwkundig attest en/of een stedenbouwkundige
vergunning voor de aanleg of de wijziging van verkeers en vervoersinfrastructuur kan
slechts verleend worden voor zover met de vergunningsaanvraag aangetoond wordt
dat voldaan wordt aan volgende bindende voorwaarden:
- de infrastructuur wordt zodanig ontworpen dat deze geen visuele barrière vormt
vanaf de omliggende percelen, tenminste voor de ‘vrije zichten’ zoals aangeduid
op het grafisch plan. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van (deels) verzonken
wegprofielen, landschappelijke bufferzones al dan niet op verhoogde berm, of
vergelijkbare oplossingen die de beeldwaarde van het landschap ondersteunen;
- het nog te realiseren gedeelte van de rondweg (fase 2 en fase 3 op grafisch
plan) dient over het algemeen (deels) verzonken aangelegd te worden binnen
het bestaande reliëf teneinde een maximale landschappelijke inpassing te
bekomen binnen de omgeving;
- het lengteprofiel van de infrastructuur volgt waar mogelijk het bestaande
natuurlijk reliëf, uitgezonderd omwille van technische of veiligheidsredenen, of
redenen van landschappelijke inpassing;
- de landschappelijke inpassingsmaatregelen, maken deel uit van de
vergunningsaanvraag of deze toont aan dat de maatregelen reeds werden
uitgevoerd, en dit voor de volledige zone die het voorwerp uitmaakt van de
vergunning;”
Ingraving draagt waarschijnlijk een hogere kostprijs, maar o.a. de visueel-landschappelijke
impact op de omgeving is kleiner dan bij andere geluidswerende maatregelen, zoals bv de
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plaatsing van de geluidsschermen. Er is geopteerd voor de ruimtelijk beste optie, wat niet
noodzakelijk ook de goedkoopste is.
De ingetekende reservatiestrook van 60m is veel ruimer dan de ruimte die effectief zal nodig
zijn voor de aanleg van de rondweg. De voorziene breedte biedt voldoende ontwerpruimte.
De zonegrenzen voor de reservatiestrook werden bovendien in onderling overleg met de
ontwerper en beheerder van de infrastructuur AWV/MOW bepaald en op het grafisch plan
aangeduid. Op het overleg van 6/10/2015 stelde BMV zijn technisch ontwerp voor, dat de basis
vormde voor de zonering van het PRUP Rondweg en daarmee samenhangend het PRUP
Afbakeningslijn. Dit technisch ontwerp werd op expliciete vraag van de provincie opgemaakt
door AWV/MOW, teneinde de reservatiestrook optimaal af te kunnen stemmen op de
benodigde ruimte voor de realisatie van de infrastructuur. Eerste ruwe ontwerpoefeningen die
het Agentschap liet zien pasten ruimschoots binnen de ingetekende reservatiezone. Op
13/10/2015 werd dit ontwerp voor wat betreft de aansluiting op de N285 verder verfijnd door
AWV, en overgemaakt aan de provincie. Voor deze aansluiting werd het concreet technisch
ontwerp door AWV uitgewerkt naar aanleiding van de provinciale vraag om de aansluiting die
een logische en vlotte doorstroming kan garanderen en hierbij het minste onteigeningen vraagt
technisch te onderzoeken. Dit opdat de reservatiestrook zou smal mogelijk zou kunnen
ingetekend worden en zo weinig mogelijk percelen hierdoor getroffen zouden worden. De
reservatiestrook t.h.v. de N285 zoals opgenomen in het RUP is een volledige en correcte
doorvertaling van het technisch ontwerp van AWV.
De doelstelling van de vrije zichten is landschappelijke inpassing en het vrijwaren van de
zichten tussen stad en open ruimte, om de barrièrewerking van de rondweg visueel te milderen
en de kwaliteiten van het landschap te valideren.
Als algemeen visie-element voor het kleinstedelijk gebied wordt bovendien gesteld dat het bij
nieuwe ontwikkelingen goed zou zijn om aandacht te besteden aan het creëren van een
samenhangend netwerk dat verbindingen en zichten biedt naar de omgeving. Het voorzien van
doorsteken voor langzaam verkeer en vrije zichten geeft uitvoering aan deze doelstelling.
De landschappelijke integratie wordt verplicht in samenhang ontworpen bij de aanleg van de
weg, door de wegbeheerder AWV. Het is een randvoorwaarde die de kostprijs inderdaad zal
beïnvloeden, maar die noodzakelijk is om de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling te
verhogen en de impact op de omgeving te verminderen. Hoe de zichten concreet dienen vorm
gegeven te worden is niet strikt vastgelegd, om ontwerpvrijheid te kunnen inbouwen en de
uitvoering technisch haalbaar te maken.
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Bij de intekening van de reservatiestrook werd rekening gehouden met het pompstation van
Aquafin. Er blijft voldoende ruimte over binnen de reservatiestrook voor de aanleg van de
wegenis. De reservatiestrook op ruimere afstand van het pompstation intekenen zou een veel
moeilijkere aansluiting met de N9 betekenen en een herlegging van de zone naar een lager
punt in de vallei, wat naar waterproblematiek en landschappelijke inpassing minder gewenst is.

1.2.2 Circulatiemaatregelen in Asse-centrum
De realisatie van de rondweg alleen zal niet volstaan om de hoeveelheid verkeer in Assecentrum sterk te reduceren en de leefbaarheid van het centrum te herstellen. Daarnaast zijn
doorgedreven verkeersleefbaarheidsmaatregelen in het centrum zelf noodzakelijk. De rondweg
laat toe om in het centrum drastische circulatiemaatregelen te treffen, die in de huidige toestand
niet mogelijk zijn bij gebrek aan alternatieve routes. Het doorgaand verkeer doorheen Asse en
een deel van het bestemmingsverkeer kan immers omgeleid worden via de rondweg, terwijl
toch de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.
De circulatiemaatregelen in Asse-centrum werden uitgewerkt in het Mobiliteitsplan Asse
(Technum, 2014). In de derde en laatste fase van dit plan, na realisatie van de volledige
driekwarts rondweg, houden de maatregelen uit het Mobiliteitsplan het volgende in (zie figuur):
o
o
o
o
o

o

o

De N9-west (Kalkoven) wordt geknipt tussen het kruispunt met de rondweg en de N285
(Nieuwstraat) (enkel toegang tot randparking)
Huinegem wordt geknipt (met keerlus) ter hoogte van de bibliotheek en het OCMW
(enkel toegang tot centrumparkings)
De N9-oost (Weversstraat-Stationsstraat) wordt geknipt t.h.v. de Spiegelstraat (enkel
toegang tot centrumparking)
De N285 (Nieuwstraat) wordt geknipt t.h.v. Koensborre (enkel toegang tot bestaande
parking)
Met bovenstaande knippen en bijkomende knippen in de Prieelstraat, Mollestraat,
Neerstraat en Kattestraat wordt een volledig autoluw stadscentrum gecreëerd (enkel
toegang voor hulpdiensten en leveranciers) en ontstaan geen interne alternatieve
(sluip)routes
De as Bloklaan-Boekfos (tussen N285 en N9-oost) fungeert als P-route voor de
bestaande parking Boekfos en de nieuwe ondergrondse parkings Hopmarkt en
Kerkplein
Om de as Bloklaan-Boekfos enkel als P-route en niet als alternatieve route voor
doorgaand verkeer te laten fungeren, worden in de Arsenaalstraat en Boekfos
maatregelen tegen sluipverkeer voorzien
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o

Het kruispunt N9-Stationsstraat
verkeersbewegingen mogelijk zijn

wordt

heringericht

zodat

(opnieuw)

alle

Koensborre en Prieelstraat worden noodzakelijkerwijs reeds geknipt door de aanleg van de
rondweg zelf. Hier wordt wel een fietsverbinding voorzien. De knippen voor autoverkeer in het
centrum gelden niet voor de bussen van De Lijn, die hun route behouden doorheen het
verkeersluw gemaakt gebied, wat hun doorstroming sterk ten goede komt.
De rondweg zal en mag niet gerealiseerd worden zonder implementatie van het circulatieplan.
Zoniet is de kans immers groot dat een belangrijk deel van het (doorgaand) verkeer niet de
rondweg zal nemen maar de wegen door het centrum (met vlottere doorstroming) zal blijven
gebruiken, omdat deze nog altijd de kortste route bieden.
Fase 1 van de rondweg is reeds gerealiseerd (oosttangent). Fase 2 van de rondweg
(noordtangent) is gekoppeld aan fase 2 van het circulatieplan (“knippen” in het centrum, maar
de verbinding N9 Kalkoven-N285 Nieuwstraat blijft open), en fase 3 van de rondweg
(westtangent) is gekoppeld aan fase 3 van het circulatieplan (ook kruispunt N9-N285 wordt
afgesloten, zie onderstaande figuur)
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Circulatiemaatregelen in Asse-centrum – fase 3 na realisatie volledige rondweg (bron: Mobiliteitsplan
Asse, september 2014)
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1.2.3 Stadsrandbos
In de sterk verstedelijkte rand van Brussel is er een grote behoefte aan publiek toegankelijk
groen op wandel- en fietsafstand van de woonkernen.
Op basis van berekeningen volgens de normen “langetermijnplanning groenvoorziening” blijkt
in de Brusselse Rand een totaal tekort van 3.736 ha aan toegankelijk groen. Op zich is dit cijfer
nog een onderschatting, omdat ook de Brusselse agglomeratie met een groot tekort kampt en
er dus ook vanuit Brussel een druk ligt op de aanwezige groenpolen in de rand. Anderzijds
wordt het Kravaalbos, aan de westrand van Asse, al mee opgenomen binnen de
stadsrandbossen van de stad Aalst. Uit analyses van bevolkingsaantallen en beschikbare
publieke groene ruimtes blijkt in Asse een tekort aan ongeveer 269ha bos en 83ha park (bron:
Agentschap Natuur en Bos, adviezen i.k.v. planMER en PRUP).
De “Beleidsnota 2014-2019 Vlaamse Rand” van bevoegd minister Weyts stelt expliciet dat er
tegen het einde van de regeerperiode (2019) 1000ha bijkomend toegankelijk groen in de Rand
moet gerealiseerd zijn.
Binnen het uitvoeringsgericht flankerend beleid voor het VSGB, en kaderend binnen het
ruimere Vlaanderen in Actie (ViA) (Pact 2020), werd gesteld dat “… minstens de helft van de
stedelijke of kleinstedelijke gebieden beschikt over een stadsbos of heeft er één opgestart”.
Binnen “Vlaanderen als groen en dynamisch stedengewest” werd het principe ingeschreven te
zorgen voor meer toegankelijke stadsrandbossen en stimuleren van kwalitatief hoogstaande
groene ruimte in de stad, speelbossen en natuur- en bosgebieden, waarbij er steeds aandacht
is voor toegankelijkheid. Op basis van een realistische prognose is voor de periode 2011-2020
voor de volledige noordwestelijke regio een verwerving en inrichting van 300ha voorzien.
Als bijdrage aan deze taakstelling wordt daarom in dit RUP onderzocht of en waar aansluitend
aan het KSG Asse en haar directe omgeving één of meerdere openbaar toegankelijke bos- en
parkgebieden zouden kunnen worden ontwikkeld met een voldoende oppervlakte en
robuustheid.
Het PRUP stadsrandbos komt tot stand in overleg met ANB en VLM, en heeft in eerste instantie
tot doel de natuurwaarden en erfgoedwaarden verder te verankeren en veilig te stellen, door de
gewestplanbestemmingen van de open ruimte te groeperen in het PRUP. Het openbaar maken
vormt evenwel geen hoofddoelstelling van het RUP, hiermee wordt beoogd het padennetwerk
in stand te houden en waar nodig uit te breiden. Het PRUP dient immers in de eerste plaats
uitspraken te doen met betrekking tot elementen van stedenbouwkundige aard. Uitspraken met
betrekking tot de eigendomstoestand dienen vermeden te worden, temeer gezien met dit plan
geen concrete herbestemming beoogd van specifieke percelen naar openbaar domein, en er
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geen onteigeningsplan gekoppeld aan het PRUP. Realisatie van toegankelijk groen en groen
met openbaar karakter dienen afgetoetst te worden in het kader van de specifieke
projectrealisatie. Het PRUP doet daarom geen uitspraken omtrent het toegankelijk of openbaar
karakter van het stadsrandbos.
Belang van het maximaal gebruik, het herstel en de vervollediging van het bestaande trage
wegennetwerk:
Het optimaliseren van het trage wegennet vormt een belangrijk instrument voor het garanderen
van een optimale toegankelijkheid van de gebieden. Niet enkel de wegen doorheen de
stadsrandbossen zijn echter van belang, ook de wegen die ernaartoe leiden moeten goed
bekeken worden en ingepast in de rest van het gemeentelijk trage wegennetwerk. Dit aspect
dient opgenomen te worden binnen de gemeentelijke beleidsvisie op de buurt- en voetwegen
en gaat ruimer dan het plangebied alleen.
Om enigszins gebufferd een echte bosfunctie te kunnen vervullen, zou een blokvormige
oppervlakte met richtwaarde van 100ha nodig zijn. Minimale alleenstaande blokken moeten
minstens 50ha groot zijn (absolute ondergrens), omdat anders te veel randeffecten spelen en
geen echt bosklimaat ontstaat.

61/109

2

1
3

Aanduiding zoekzones voor stadsrandbos op overzichtskaart operationaal uitvoeringsprogramma regio
“Zenne, Dijle en Pajottenland”

Hiervoor werden een drietal zoekzones geselecteerd, rekening houdend met het
afbakeningsproces van de gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur (AGNAS). Meer
bepaald werden de “herbevestigde agrarische gebieden” (geel op bovenstaande figuur) buiten
beschouwing gelaten, omdat deze gebieden door de Vlaamse regering expliciet zijn
toegewezen aan de (professionele) landbouw en derhalve niet compatibel zijn met
grootschalige bosontwikkeling of recreatieve inrichting. De zoekzones voor stadsrandbos
werden daarentegen geselecteerd binnen de zgn. actiegebieden die in het operationeel
actieprogramma worden ondergebracht in de categorie “acties op langere termijn omwille van
relatie met andere planningsprocessen” (in casu de afbakening van het KSG Asse) (bruin op de
figuur).
Dit leverde de selectie van volgende drie zoekzones op:
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•

Één zoekzone binnen actiegebied 172 “Binnengebied Asse-Mollem”, overeenkomend
met de open kouter tussen Asse-centrum en KMO-zone Mollem en de aangrenzende
beekvallei van de Bollebeekvliet (inclusief een deel van actiegebied 155 “Vallei van de
Molenbeek Mollem-Bollebeek”) (1);

•

Twee zoekzones binnen actiegebied 136 “Nieuwermolen-Vrijthout-OvernelleMoretteberg-Vallei van de Overnellebeek” ten westen en zuiden van Asse-centrum:
•

Gebied Putberg-Kleine Wijtsbeekvallei-Broekebeekvallei ten westen van het KSG
(2);

•

Gebied Boekfos-Hoogpoort-Tenberg ten zuiden van het KSG (3).

In principe komt ook actiegebied 158 “Paddebroeken-Kartelobos-Paardenbos” in aanmerking
als zoekzone voor stadsrandbos, maar dit gebied wordt te perifeer gelegen en ruimtelijk te
weinig aansluitend op het stedelijk weefsel bevonden.
Belang van een verbinding van de standsrandbossen met de kerngeboden natuurfragmenten:
Het voorzien van groene vingers die de kerngebonden groenfragmenten onderling verbinden
en de link maken met de stadsrandbossen dient gebiedsgericht op perceelsniveau bekeken te
worden. Het zal hier vaak ingrepen betreffen op kleine schaal, die niet steeds een
herbestemming vereisen. Deze aspecten worden opgenomen binnen het masterplan voor het
kleinstedelijk gebied (waarin o.a. inrichtingsprincipes aan bod komen, en mogelijke
instrumenten en uitvoerders worden opgelijst).
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2.
INVULLING VAN DE TAAKSTELLING WONEN EN
BEDRIJVIGHEID
In de visienota werd reeds een onderzoek naar de invulling van de taakstellingen wonen en
bedrijvigheid uitgevoerd. Deze werd integraal overgenomen.

2.1 Taakstelling Wonen
2.1.1 Vraag (taakstelling)
Voor Asse is er vanuit het PRS voor de planperiode 1991-2007 een minimale taakstelling van
1833 bijkomende woningen opgenomen. In gemeenten die slechts gedeeltelijk tot het stedelijk
gebied behoren, waaronder Asse, dient voorkomen te worden dat er een verschuiving naar het
buitengebiedgedeelte van de gemeente (suburbanisatie binnen de gemeentegrenzen)
plaatsvindt. De gemeente Asse is een speciaal geval, omdat het gedeeltelijk tot twee
verschillende stedelijke gebieden behoort: het (af te bakenen) kleinstedelijk gebied Asse en een
deel van het (reeds afgebakende) VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel). Het RSV
stelt in haar bindend gedeelte dat de verdeling anno 1991 in het woonbestand tussen de delen
van de gemeente die tot het stedelijk gebied behoren en deze die tot het buitengebied behoren,
ten minste dient gehandhaafd te blijven.
Tussen 1991 en 2007 zijn er in Asse in realiteit 1756 gezinnen bijgekomen, en hiervan zijn er
495 (28,2%) terechtgekomen in het KSG Asse en 444 (25,3%) in het VSGB8. Maar in 1991
bedroeg het aandeel van het KSG Asse en het VSGB in het totaal aantal gezinnen resp. 32,3%
en 34,4%. In het KSG Asse hadden dus minimaal 1833 x 32,3% = 591 gezinnen moeten
bijkomen (tekort van 96 wooneenheden), in het VSGB-deel van Asse minimaal 1833 x 34,4% =
631 (tekort van 187 woningen). Het invullen van deze taakstelling dient evenwel binnen het
VSGB te gebeuren, en valt dus buiten de bevoegdheid van de provincie Vlaams-Brabant en de
taakstelling van het KSG Asse.
Voor de planperiode 2007-2017 werd door de provincie een taakstelling berekend voor Asse,
uitgaand van prognoses voor de gezinsaangroei in de provincie Vlaams-Brabant (= totale
taakstelling provincie). Vervolgens werd aangenomen dat Asse hetzelfde gewicht krijgt binnen
deze taakstelling als deze binnen de vorige planperiode. Afhankelijk van het
gezinsverdunningstempo varieert de taakstelling van de gemeente tussen 665 en 774
woningen. Minstens 32,3% daarvan moet opgenomen worden door het KSG Asse, zijnde 214 à
8

Schatting op basis van de indeling in statistische sectoren en een indicatieve afbakening van het KSG.
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250 wooneenheden. Inclusief de inhaalbeweging voor de periode 1991-2007 (96 woningen),
bedraagt de totale taakstelling 2007-2017 van het KSG Asse aldus 310 à 346 wooneenheden.
Naast de taakstelling voor wonen vanuit het PRS, geldt voor de gemeente vanuit het decreet
grond- en pandebeleid de rechtsplicht om de opgelegde doelstellingen inzake bijkomende
sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren.
Het bindend sociaal objectief voor de gemeente Asse bedraagt:
219 sociale huurwoningen tegen 2025;
98 sociale koopwoningen tegen 2020;
5 sociale kavels tegen 2020.
De laatste jaarlijkse meting - gebaseerd op de cijfers van 31 december 2014 – toont voor de
gemeente Assen een nog te realiseren objectief van:
147 sociale huurwoningen; de meerjarenplanning (okt.2014) geeft een nog te
verwachten sociaal huuraanbod van 40 woningen aan – deze worden niet in de
korte termijnplanning weergegeven;
90 sociale koopwoningen; de meerjarenplanning (okt.2014) geeft een nog te
verwachten sociaal koopaanbod van 20 woningen aan – deze worden niet in de
korte termijnplanning weergegeven;
5 sociale kavels.

2.1.2 Aanbod
De taakstelling werd vervolgens afgewogen t.o.v. het potentieel woningaanbod in woongebied
en woonuitbreidingsgebied binnen het voorlopig afgebakend KSG Asse. Dit aanbod werd
ingeschat op basis van het digitaal kadasterplan toestand 1/1/2008, en bestaat enerzijds uit
individuele kavels langs uitgeruste weg en anderzijds uit zgn. “binnengebieden” (grotere
aaneengesloten onbebouwde zones). Een belangrijk deel van dit aanbod is inmiddels reeds
ingenomen of vastgelegd in goedgekeurde verkavelingen en andere concrete woonprojecten.
Daar staat tegenover dat een deel van het potentieel aanbod beschouwd kan worden als
ongewenst en/of praktisch niet haalbaar (volledig ingesloten restpercelen en diepe tuinen, park,
speelplein, parking, gemeenschapsvoorziening, …).
Een specifieke categorie wordt gevormd door woon(uitbreidings)gebieden die momenteel een
landbouwfunctie hebben en deel uitmaken van het open ruimtegebied rond Asse. Het is
wenselijk om deze gebieden onbebouwd te laten omwille van hun landschappelijke kwaliteit en
een logische ruimtelijke afwerking van het stedelijk gebied te behouden/realiseren. Het gaat
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concreet om drie restzones “woongebied” aan de rand van de residentiële woonwijk Boekfos en
twee woonuitbreidingsgebieden aan weerszijden van de Broekebeek.
Rekening houdend met deze afwegingen kon het totaal woningaanbod in 2008 als volgt
worden ingeschat:
• Aanbod langs uitgeruste weg: 374 won (deels al gerealiseerd), waarvan:
o
o
•

Aanbod in grotere “binnengebieden”: 1137 won, waarvan:
o
o
o

•

Binnen verkavelingen: 168 won
Buiten verkavelingen: 206 won
Grote goedgekeurde verkavelingen (deels al gerealiseerd): 285 won
Andere concrete woonprojecten op korte termijn (deels al gerealiseerd): 577
won
Woonprojecten op langere termijn, gebieden zonder concrete plannen: 275
won

Totaal: 1511 won

66/109

2.1.3 Confrontatie tussen vraag en aanbod
De realisatie van het aanbod langs uitgeruste weg gebeurt volledig autonoom. De snelheid
waarmee dit aanbod op de markt komt, de zgn. realisatiegraad, verschilt van gebied tot gebied,
afhankelijk van de vraag naar bouwpercelen en de aard van de percelen (hoger in
verkavelingen, waar de kavels al bouwrijp gemaakt zijn). Afhankelijk van de toegepaste
realisatiegraden en het gezinsverdunningstempo (zie hiervoor) loopt het saldo tussen de vraag
en het aanbod langs uitgeruste weg uiteen tussen 92 en 210 wooneenheden. Dit is dus het
aantal woningen dat bijkomend moet gerealiseerd worden in de “binnengebieden” om aan de
vooropgestelde taakstelling van het KSG te kunnen voldoen.
Het potentieel aanbod waarvan verwacht kan worden dat het binnen deze planperiode zal
gerealiseerd zijn (en deels al gerealiseerd is), omdat het om concrete bouwprojecten en
verkavelingen gaat, bedraagt ruim 850 wooneenheden (285 + 577, zie hiervoor). Enkel door de
uitvoering van de geplande woonprojecten op korte termijn zal dus reeds een woningaanbod
gecreëerd worden dat meerdere malen groter is dan de (weliswaar minimale) taakstelling van
het KSG. Binnen het KSG Asse zal dus normaliter op autonome wijze (ruimschoots)
bijgedragen worden aan de door het RSV vooropgestelde trendbreuk.
M.b.t. huisvesting moet i.k.v. het afbakeningsproces een stimulerend beleid gevoerd worden
om ervoor te zorgen dat de geplande en vergunde woonprojecten, die het KSG versterken en
bijdragen aan de trendbreuk, ook daadwerkelijk gerealiseerd worden binnen de planperiode.
Ook t.a.v. de toekomstige woonprojecten dient een stimulerend beleid gevoerd te worden opdat
het stedelijk gebied als woongebied opnieuw aantrekkelijker wordt dan het
buitengebiedgedeelte van de gemeente.
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Differentiatie van de woondichtheden in de binnengebieden

Voor de binnengebieden waarvoor nog geen concrete plannen bestaan zal de focus liggen op
een ruimtelijk kwaliteitsvolle invulling – met woondichtheden aangepast aan de ruimtelijke
kenmerken van de omgeving – in combinatie met het creëren van recreatieve en ecologische
verbindingen doorheen deze binnengebieden. Tevens moeten alle nieuwe woonprojecten op
een verkeerskundig verantwoorde wijze ontsloten worden.
In functie van de woonbehoeften (en andere stedelijke ruimtebehoeften) op langere termijn
wordt voorgesteld om (delen van) de restruimtes tussen het huidig woongebied en de geplande
rondweg – nu vnl. agrarisch gebied – te herbestemmen i.f.v. wonen en/of gemengde stedelijke
functies (gearceerde zones op de bovenstaande figuur). Dit vormt tevens een compensatie
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voor het niet bebouwen en herbestemmen tot open ruimtegebied van de hiervoor vermelde
zones aan de zuid- en westrand van het KSG.
Conclusie
Deze taakstelling werd vervolgens afgewogen t.o.v. het potentieel woningaanbod in
woongebied en woonuitbreidingsgebied binnen het voorlopig afgebakend KSG Asse. Dit
aanbod werd voor 2008 ingeschat op 1511 potentiële woningen, waarvan 374 individuele
kavels langs uitgeruste weg (deels al gerealiseerd) en 1137 in grotere “binnengebieden”,
waarvan 862 in deels al gerealiseerde verkavelingen en andere concrete woonprojecten.
Kortom, het sinds 2007 gerealiseerde en op korte termijn voorzien bijkomend woningaanbod is
meerdere malen groter dan de taakstelling voor het KSG.
M.b.t. huisvesting moet i.k.v. het afbakeningsproces dus enkel een stimulerend beleid gevoerd
worden om ervoor te zorgen dat de geplande en vergunde woonprojecten, die het KSG
versterken en bijdragen aan de trendbreuk, ook daadwerkelijk gerealiseerd worden binnen de
planperiode, en daarbij woondichtheden aanhouden die passen binnen hun omgeving. Er
hoeven in principe geen bijkomende woongebieden bestemd te worden, al is dit wel mogelijk,
met name in de restgebieden die zullen ontstaan tussen het bestaand woonweefsel en de aan
te leggen rondweg. Hiermee wordt ingespeeld op woon- en andere stedelijke ruimtebehoeften
op langere termijn, en wordt het niet bebouwen en herbestemmen tot open ruimtegebied van
een aantal woon(uitbreidings)gebieden aan de zuid- en westrand van het KSG
gecompenseerd.

2.2 Taakstelling Bedrijvigheid
De taakstelling inzake bedrijvigheid voor het KSG Asse voor de periode 1994-2007 werd in het
PRS vastgelegd op een minimum van 15 ha en een streefcijfer van 45 ha, en dit buiten het
VSGB. M.a.w. de bestaande bedrijventerrein Broekooi, Doornveld, Relegem, Horing en
Researchpark, allen gelegen binnen de afbakeningslijn van het VSGB, en hun omgeving
komen niet in aanmerking voor het vervullen van deze taakstelling. Daarnaast werd ook een
taakstelling toegewezen aan het nabije Specifieke Economisch Knooppunt (SPEK) Ternat
(minimum 10 ha, streefcijfer 20 ha (logischerwijs te realiseren in de omgeving van de
bestaande terreinen Vitseroel en Essenestraat langs de E40).
Maar een eerste landschappelijke afweging gaf aan dat de ontwikkeling van een volledig
nieuwe bedrijvenzone in Asse niet aangewezen is. Ook vanuit mobiliteitsstandpunt wordt een
aanzienlijke toename van vrachtverkeer doorheen de gemeente niet wenselijk geacht. Daarom
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wordt ervoor geopteerd om te focussen op de mogelijkheden van de bestaande KMO-zone
Mollem.
Vanuit het plan-MER wordt volgende conclusie getrokken:
o Uitbreiding KMO-zone Mollem: Geen uitbreiding in NW en ZO richting ten koste van
Gerstebeek- en Bollebeekvlietvallei (omwille van overstromingsgevoeligheid en
ecologisch-landschappelijke waarde). Bij voorkeur uitbreiding in ZW richting, maar
gelimiteerd tot ongeveer de 65m-contourlijn (omwille van beperking van de visuele
impact). Indien noodzakelijk (behoefte >15 ha) komt ook uitbreiding in NO richting in
aanmerking – mits goede landschappelijke inpassing – maar minder wenselijk wegens
gelegen in relictzone en HAG met hoge landbouwwaardering.
Er is een eerste ontwerpend onderzoek uitgevoerd op zoek naar optimalisatie van deze KMOzone (zie onderstaande schets). De historische landschappelijke structuren waren hier leidend
voor.
Tevens wordt er voor gekozen om een onderscheid te maken tussen de KMO-zone en een zgn.
“strategisch project” in de zone tussen de KMO-zone en de rotonde. Dit nog nader te bepalen
project zou een overgang tussen het stadscentrum en de KMO-zone vormen, en tegelijk een
“poort” voor beide vormen. Het project zou deel uitmaken van de landschappelijke buffer van de
KMO-zone en een brug slaan met het omliggend landschap: het biedt immers zicht op de
aanpalende kouter.
In relatie tot het PRUP “Rondweg N9k - Afbakening Kleinstedelijk Gebied Asse” wordt de
uitbreiding van het bedrijventerrein Mollem gekoppeld aan de realisatie van de doortrekking van
de N9k van de Huinegemrotonde tot de N9: De bestemming kan pas gerealiseerd worden na
voltooiing van de doortrekking van de N9k, van de Huinegemrotonde tot de N9.
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Indicatieve inrichtingsschets KMO-zone Mollem (donkerpaars = beperkte uitbreiding) met “strategisch
project” (blauwe ovaal) en locatie windmolens Ecopower

Keuzes bij de uitbreiding en optimalisatie van de KMO-zone zijn:
o Verder bouwen op de historische beekdalen
o Streven naar kwalitatieve inrichting van deze plek
o Mogelijk een agrarisch landinrichtingsproject op de kouter nabij de rondweg fase 1
gekoppeld aan het strategisch project en zicht latend op de kouter vanaf de ringweg
o Voor de buffers zoveel mogelijk verder bouwen op de versterking van de beekdalen in
het noorden en het zuiden, die ook in het verleden vaak drager waren van bosachtige
structuren, rond de landgoederen
o Bij de inplanting van de buffers, streven naar een efficiëntere invulling van het
bedrijventerrein, en dit combineren met een beperkte uitbreiding
o In het zuiden beperkte uitbreiding, maar daarbij zoveel mogelijk de historische open
kouter (en zichtlijnen vanaf de rondweg fase 1 en Asphaltco) behouden, dus ten
noorden van de kamlijn van de kouter blijven
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o
o
o

Opwaarderen beeldkwaliteit van het bedrijventerrein zelf door het introduceren van
parkmanagement
In het noorden mogelijkheid van een ‘groen hart’ op de plek waar historisch gezien ook
steeds een bos heeft gestaan
Herstellen van de historische lijnbeplanting langs enkele ontsluitingswegen, o.a. naar
de historische hoeve in het zuiden (cfr. historische kaarten)

2.3 Taakstelling detailhandel
Asse kent twee soorten winkelconcentraties: kleinhandel in de centrum-kern, en grootschalige
detailhandel langs de Nerviërsstraat en de Brusselse Steenweg. Deze subcentra zijn
complementair aan elkaar en kennen hun eigen voorwaarden voor succes. Wanneer Asse een
grotere bovenlokale markt wil bedienen, is het van belang deze voorwaarden te bedienen.
Een studie van Interplan (2008) laat zien dat Asse, ondanks ligging en invloedssfeer, een
beperkt winkelaanbod heeft. Er is ruimte voor verbetering, maar daar moeten de
omstandigheden wel juist voor zijn.
Voor de centrum-kern geldt dat een kwalitatieve openbare ruimte van groot belang is. Publiek
dat winkels voor leefstijl, consumptie- en verzorgingsbenodigdheden, huishoudartikelen,
sport/spel/studie en multimedia bezoekt, wil te voet meerdere winkels kunnen bezoeken zonder
overlast van autoverkeer, en in een openbaar domein van pleinen, rustplaatsen, verlichting,
groenvoorziening. Parkeervoorziening hoeft niet gelijk geboden te worden naast de winkels,
maar dient wel te voet bereikbaar te zijn. Om te voorzien in deze voorwaarden, kan de
realisatie van de ringweg Asse een heel eind op weg helpen, doordat de verkeersdrukte en de
ermee gepaard gaande overlast, sterk beperkt worden. De kans doet zich voor om de openbare
ruimte op dat moment een impuls te geven door een herprofilering van de Steenweg en door de
strategische projecten met elkaar te verbinden door middel van een voetgangersgebied met de
genoemde kwaliteiten: groen, bredere trottoirs, rustplaatsen en verlichting.
Voor de grootschalige detailhandel is bereikbaarheid en parkeergelegenheid van belang. Een
gevaar van dit type van handel is de invloed op verkeersdrukte en het dichtbouwen van de
Steenweg, waarmee deze één doorlopend bebouwd lint wordt met weinig kwaliteiten. De nu
nog resterende open ruimtes langs de Steenweg, wat er al weinig zijn, dienen beschermd te
worden. Uitbreiding van grootschalige detailhandel dient gecombineerd te worden met
bestaande clusters om parkeergelegenheden meervoudig te kunnen benutten en het karakter
van de handel niet over de hele Steenweg te laten domineren.
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Met genoemde ingrepen ontstaat ruimte om Asse te laten groeien in betekenis van
voorzieningen voor een ruimere omgeving, terwijl de ruimtelijke kwaliteit van Asse verbeterd en
daarmee de aantrekkelijkheid van de kern vergroot wordt voor bewoners.

Asse centrum

In de detailhandelstudie voor het centrum binnen de ring worden de volgende aanbevelingen
gedaan, die overgenomen worden in dit rapport:
Zo spoedig mogelijk realiseren van de voorziene plannen voor de Hopmarkt en het
project "groenpleinen" uit het plan Strategische Ontwikkeling centrum Asse.
Voorbereiden van een verkeersluwe ontsluiting langs de Weversstraat, Bloklaan,
Nieuwstraat, Steenweg
Realiseren van autovrije winkelwandelzone in de kern
Groepering van winkels met gelijke activiteit waar mogelijk maar afwisseling met horeca
Oplossingen voorzien voor parkeren bij uitbreiding van winkelvoorzieningen
Kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren: groen en water, profiel en bestrating,
bewegwijzering en verlichting
Uitbreiding kleinhandelszone
Nerviërsstraat

-

Behoud van drie polen: zone Clips, zone Colruyt, zone Spar en eventuele vraag voor
uitbreiding hier bij concentreren.
Bij nieuwbouw rooilijnen op afstand van de straat houden om een toekomstige
herprofilering niet in de weg te zitten.

Brusselse steenweg

-

Behoud van twee polen: zone Delhaize en zone Aldi, en eventuele vraag voor uitbreiding
hierbij concentreren.
Bij nieuwbouw rooilijnen op afstand van de straat houden om een toekomstige
herprofilering niet in de weg te zitten.
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3.
BEPALEN VAN DE GRENSLIJN STEDELIJK GEBIED/
BUITENGEBIED
3.1 Landschapskwaliteitskaart en afbakening van het buitengebied
Als basis voor de ruimtelijke visie op de afbakening en ontwikkeling van het stedelijk gebied
werd in de voorstudie een landschapskwaliteitskaart opgebouwd. Deze landschappelijke
kwaliteitskaart geeft een overzicht van de elementen die de omgeving van Asse waardevol
maken.
Asse is gekenmerkt door een historische wegen- en nederzettingsstructuur die zich langs de
hoger gelegen waterkering van de cuesta van Asse uitstrekt. Over deze rug loopt van oudsher
de Brusselsesteenweg, en op een kruispunt van wegen ontstond de dorpskern van Asse. Ook
nu nog zijn de hoger gelegen bebouwde structuur en wegennetwerk, samen met de
omringende lager gelegen beekdalen typerend voor het landschap, én zijn bepalend voor de
bestaande ruimtelijke structuur. Lintbebouwing langs de wegen en de invulling van
tussenliggende woongebieden hebben de historische dorpskern laten groeien tot een
kleinstedelijk gebied.
Met de landschapskwaliteitenkaart worden deze geomorfologische en landschappelijke
elementen en entiteiten, die historisch en kenmerkend zijn voor Asse benoemd en gehanteerd
als onderlegger voor de afbakening van het stedelijk gebied, de uitwerking van de relatie tussen
het stedelijk gebied en het buitengebied, het doordringen van de landschappelijke kenmerken
in het stedelijk gebied. De landschappelijke kenmerken en kwaliteiten liggen bijgevolg
rechtstreeks aan de basis van de gedetailleerde keuze voor de afbakeningslijn tussen stedelijk
en buitengebied. Landschappelijke kenmerken en kwaliteiten kunnen daarnaast uitwerking
krijgen binnen zowel het stedelijke programma als het programma voor het buitengebied.
De landschapskwaliteitskaart omvat de processen van afbakening van het buitengebied; de
herbevestigde agrarische gebieden, ankerplaatsen en relictzones die het agrarische en
natuurlijke landschap van beekdalen, groengebieden, steilranden en kouters beschermen. De
bijzondere kwaliteit van Asse is de nabijheid van de landelijke omgeving. Deze bestaat
enerzijds uit een verwevenheid van lintbebouwing met agrarische velden, anderzijds uit de
vergezichten die geboden worden over kouters en beekdalen. Uitgaande van de
groengebieden, beekdalen, steilranden en waardevolle open ruimtes, worden in het PRUP
enerzijds zones bestemd voor de ontwikkeling van het buitengebied aansluitend op het stedelijk
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gebied, en anderzijds voorwaarden doorvertaald m.b.t. onder meer het beschermen van
zichten, open ruimtes en langzaamverkeersverbindingen, om het landschap zichtbaar en
toegankelijk te houden.

3.2 Afbakening van het stedelijk gebied: kleinstedelijk programma
De afbakening van het kleinstedelijk gebied heeft tot doel het gebied af te bakenen waarvoor
enerzijds stedelijk ‘gebiedsbeleid’ dient uitgevoerd te worden – binnen de afbakeningslijn,
anderzijds ‘buitengebiedsbeleid’ – buiten de afbakeningslijn. Het RUP voor de afbakening van
het kleinstedelijk gebied geeft daarmee uitvoering aan de doelstellingen met betrekking tot
beide beleidscategorieën zoals opgenomen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
De Afbakeningslijn wordt in deze zin bepaald door de selectie en de afbakening van het
ruimtelijk programma voor beide beleidscategorieën: het programma voor stedelijke
ontwikkeling én het ruimtelijk programma voor de ontwikkeling van het buitengebied in
aansluiting met het stedelijk gebied.
Het PRUP wordt opgemaakt op provinciaal planningsniveau. De ontwikkelingsprogramma’s
situeren zich daarnaast op de diverse bevoegdheidsniveaus van de ruimtelijke planning: lokaal
niveau (gemeente Asse) en bovenlokaal niveau (provinciaal en gewestelijk). Binnen de
afbakeningslijn zijn zowel zones van bovenlokaal belang gesitueerd waarvoor in dit PRUP
gedetailleerde bestemmingen en voorschriften worden uitgewerkt, en anderzijds zones waar de
gemeente zelf verder het stedelijk beleid dient vorm te geven – al dan niet met de opmaak van
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het PRUP is zo opgevat dat de programmaelementen van bovenlokaal niveau telkens worden uitgewerkt in een afzonderlijk plan. In
volgende paragrafen wordt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied verder gemotiveerd.

3.3 Programma-elementen van bovenlokaal niveau (opname in een
plan)
3.3.1 N9 rondweg
Naast de historisch gegroeide structuur van Asse, geënt op het geomorfologisch systeem van
hoger gelegen ruggen en lager gelegen beekdalen, vormt de rondweg N9 een nieuwe structuur
die het stedelijk gebied zal begrenzen. De aanleiding om een rondweg aan te leggen rondom
Asse is tweeledig. Enerzijds is er een verkeerskundige noodzaak om het verkeer in en rond
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Asse terug vlot te krijgen. Anderzijds is er, door de grote verkeersintensiteit op de steenweg
doorheen de kern van Asse, een ernstig probleem met de verkeersleefbaarheid.
Het dossier van de rondweg van Asse heeft reeds een lange voorgeschiedenis, die eind jaren
’70 begon toen de geplande autoweg A11 Brussel-Zelzate, met afrit in Asse, definitief werd
geschrapt. De zoektocht naar een geschikte lokale omleidingsweg leidde uiteindelijk tot een
tracé dat een relatief kleine driekwartsring rond het stadscentrum vormt, en dat in 2000 door de
Vlaamse regering werd vastgelegd in een gewestplanwijziging. De eerste fase van deze
rondweg, het gedeelte tussen de N9 (Brusselse Steenweg) en Huinegem, werd in 2008
afgewerkt. De tweede en derde fase, tussen Huinegem en de N285, werden evenwel tot op
heden niet gerealiseerd, omdat de gewestplanwijziging die het tracé vastlegde in 2009 werd
vernietigd door de Raad van State. Daarom werd beslist om het onderzoek naar de rondweg te
hernemen in het kader van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Asse. Het tracé
wordt nu eenduidig vastgelegd in het PRUP.
Het PRUP neemt de aanleg van de nieuwe Rondweg N9 – bestaande fase 1, nieuw aan te
leggen fase 2 en fase 3 als duidelijke begrenzing van het kleinstedelijk gebied. De zones
gelegen in aansluiting met het bebouwd stedelijk weefsel en ingesloten door de nieuwe
rondweg komen in aanmerking voor verdere ontwikkeling van stedelijke functies. Hierbij gaat
het zowel over lokale stedelijke ontwikkelingen zoals woonuitbreidingen als bovenlokale
stedelijke ontwikkelingszones (zie verder):
1. zones voor gemengd stedelijke ontwikkeling
2. zones voor gemeenschapsvoorzieningen met parkkarakter
De afbakeningslijn van het stedelijk gebied wordt afgestemd op de uiteindelijke ligging van de
rondweg na de realisatie ervan, en zodanig dat de niet voor de realisatie van de rondweg
aangewende gebieden niet binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied komen te liggen.
Er wordt expliciet geopteerd voor het realiseren van de stedelijke rondweg als overgangszone
naar het buitengebied – het open landschap. Aangezien de rondweg een nieuwe structuur is
die niet volgens de historische groeipatronen van het bestaande stedelijk weefsel wordt
ingeplant, wordt de weg ontworpen om geïntegreerd te worden in het bestaande landschap. Zo
zal de aanleg van de weg algemeen verzonken in het bestaande reliëf en landschap gebeuren,
zodanig dat vrije zichten tussen stad en open ruimte gevrijwaard blijven. De landschappelijke
integratie wordt verplicht in samenhang ontworpen bij de aanleg van de weg, door de
wegbeheerder AWV.
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Het PRUP doet geen uitspraken over het technisch ontwerp van de rondweg of de
kruispuntconfiguraties, maar legt enkel reservatiestrook vast. De noodzakelijke reservatiezones
voor de realisatie van de rondweg en de aansluitingen op de bestaande wegen werden in
onderling overleg met de ontwerper/beheerder van de infrastructuur AWV bepaald en op het
grafisch plan aangeduid. Onderzoek naar kruispuntconfiguratie is bijgevolg gebeurd op
planniveau in samenspraak met de ontwerper/beheerder van de infrastructuur AWV.
In overleg van 6/10/2015 stelde BMV een technisch ontwerp voor, dat de basis vormde voor de
zonering van het PRUP Rondweg en daarmee samenhangend het PRUP Afbakeningslijn. Dit
technisch ontwerp werd op expliciete vraag van de provincie opgemaakt door AWV/MOW,
teneinde de reservatiestrook optimaal af te kunnen stemmen op de benodigde ruimte voor de
realisatie van de infrastructuur.

3.3.2 N9 ruimtebehoevende kleinhandel
De N9 ten noorden van de stedelijke kern omvat reeds een belangrijk aandeel aan
ruimtebehoevende kleinhandel. Met het PRUP wordt geopteerd om de woonfunctie langs de
westkant van de Nerviërsstraat geleidelijk af te bouwen en de mogelijkheden te bieden om de
verspreide kleinhandel te laten evolueren naar een concentratiezone voor ruimtebehoevende
kleinhandel. Op deze manier kan deze functie gebundeld worden in een eigen
bestemmingszone waarbinnen de ruimte voorzien kan worden voor een optimalisatie van de
ontsluiting en parkeren: zo kan gedacht worden aan een afzonderlijke ventweg, clustering van
parkeervelden, veiliger verkeerssituatie door scheiding van het doorgaand verkeer N9 en het
bestemmingsverkeer, alsook ruimte voor traag bestemmingsverkeer (fietsers en voetgangers).
Enerzijds worden de bestaande kleinhandelspercelen bestemd in een eigen zone. Daarnaast
worden verdichtingszones bestemd waar de toestand op termijn kan evolueren naar een zone
voor ruimtebehoevende kleinhandel in samenhang met de reeds bestaande percelen. Vandaag
is er weinig woonkwaliteit aanwezig in deze zone, wat verder wordt versterkt door recente
nieuwe handelsontwikkelingen. Er wordt geopteerd om te streven naar een volwaardige
handelszone gericht op ruimtebehoevende kleinhandel waarbij de bestaande woonpercelen
kunnen behouden blijven en ingevuld met nieuwe woningen maar eenmaal in gebruik voor
handel niet meer kunnen terugkeren naar woongebruik.
Deze herbestemming geeft uitvoering aan de aanbeveling uit de gemeentelijke
detailhandelsstudie om drie detailhandelspolen te behouden: zone Clips, zone Colruyt, zone
Spar, en eventuele vraag voor uitbreiding hier bij te concentreren. De twee laatste zones
worden gevat binnen de planafbakening, voor de eerste wordt geopteerd ze te behouden maar
niet verder te laten uitbouwen omwille van mobiliteitsredenen.
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3.3.3 Beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel
Op niveau van het kleinstedelijk gebied is de bedoeling kleinhandel te structureren en het
versnipperend ruimtegebruik ervan tegen te gaan. De klassieke handelskernen in Vlaanderen
komen steeds meer onder druk te staan door de grote toename van ontwikkelingen in de
periferie. Ook in Asse is deze trend duidelijk zichtbaar. De meeste recente grootschalige
detailhandelsontwikkelingen zijn ingericht aan de invalswegen naar het centrum. Dit heeft er
niet alleen toe geleid dat de kern zelf wordt gekenmerkt door een toenemende leegstand, maar
ook voor een bijkomende druk op van de reeds problematische mobiliteitssituatie door de
autogerichtheid van de steenweglocaties. De kans is groot dat deze trend zich ook de komende
jaren zal verderzetten indien er geen bijsturing komt.
Om de trend te keren wordt ervoor gekozen de ruimtebehoevende detailhandel te clusteren in
een speciaal hiervoor bestemde zone langs de N9, en de centrumgerelateerde
detailhandelszaken optimaal in de kern in te passen (het handelskernbeleid wordt door de
gemeente zelf vorm gegeven). Op die manier wordt een levendige en vooral levensvatbare
handelskern ontwikkeld. Omdat enkel een stimulerend beleid op de ruimtelijk meest gewenste
locaties niet voldoende is, wordt dit gekoppeld aan een afremmend beleid op de ruimtelijk
minder geschikte locaties. Het (landelijk) woongebied langsheen de N9, N47 en N285 buiten de
centrumkern, waar grootschalige detailhandelsontwikkelingen in se planologisch niet
uitgesloten zijn, krijgt een herbestemming waarbij alle mogelijkheden voor woongebied volgens
het gewestplan behouden blijven, met uitsluiting van de ontwikkeling van grootschalige en
ruimtebehoevende handel.
Het volgens het PRUP bestemde gebied voor ruimtebehoevende kleinhandel en de stedelijke
ontwikkelingszone van bovenlokaal niveau aan de N9 worden uit de afbakening gelaten, om de
initiële plandoelstelling voor deze gebieden te vrijwaren. De uitbreidingsbeperking wordt wel
opgelegd voor de bestaande detailhandelsclusters aan de Brusselsesteenweg, en de zone
‘Clips’ aan de Gentsesteenweg. Door de bijkomende ruimte voor grootschalige detailhandel die
wordt gecreëerd in de hiervoor bestemde zone aan het noordelijk deel van de N9 is het niet
aangewezen bijkomende uitbreidingsruimte te voorzien aan de Brusselsesteenweg of aan de
Gentsesteenweg. Uit de resultaten van het plan-MER blijkt namelijk dat elke bijkomend
gegenereerde verkeersstroom problematisch kan zijn voor de mobiliteitsdoorstroming, en een
detailhandelscluster langsheen een steenweg is een verkeersgenererende functie bij uitstek.
De aanbeveling uit de gemeentelijke detailhandelsstudie wordt dus gedeeltelijk gevolgd: een
uitbreiding van detailhandelsoppervlakte concentreren bij deze clusters is volgens het planMER geen wenselijke optie; het behoud van beide polen aan de Brusselsesteenweg wordt wel
gegarandeerd door de stedenbouwkundige voorschriften.
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3.3.4 Stedelijke ontwikkelingszones van bovenlokaal niveau
Een aantal randstedelijke ontwikkelingszones van bovenlokaal niveau worden opgenomen in
een afzonderlijk plan in het PRUP. Deze zones maken deel uit van het stedelijk gebied en
geven mee vorm aan de afbakeningslijn.
Aan de overzijde van de zone voor ruimtebehoevende kleinhandel langs de Nerviërsstraat N9
wordt een stedelijke ontwikkelingszone aangeduid (deelzone A – gelegen buiten de rondweg).
Het betreft de zone van de voormalige rijkswachterkazerne, waar het nieuw parket van HalleVilvoorde wordt gepland.
De restzones die aan de binnenzijde van fase 2 van de ringweg worden gecreëerd dienen een
aangepaste bestemming te krijgen. Er wordt voorgesteld hier een gemengd stedelijke
ontwikkeling te voorzien, als compensatie voor de schrapping van het te herbestemmen
woonuitbreidingsgebied aan de Broekebeekvallei en als “afwerkingsrand” van het bestaande
woongebied (zie verder: zone voor gemeenschapsvoorzieningen met parkkarakter). Stedelijk
wonen is binnen deze zone mogelijk buiten een afstand van 50m vanaf de rondweg. Dit
betekent in casu dat voor de gemengd stedelijke ontwikkelingszones B en C (gelegen binnen
de rondweg) een bestendiging en verdere afwerking van de bestaande woonbebouwing én een
beperkte wooninbreiding mogelijk wordt. Anderzijds dienen omwille van de ligging in de
randzone van de Rondweg de functies gericht te worden op lokale niet-hinderlijke bedrijvigheid,
kleinschalige kantoren, handel en horeca en gemeenschapsvoorzieningen.
Enkel in de deelzone C en E, gelegen aan de goed ontsloten locaties (de rotonde van
Huinegem en kruising rondweg x Nerviërsstraat) zijn activiteiten toegestaan die sterk
verkeersgenererend zijn. Voor de deelzone A langs de Nerviërsstraat N9 zijn geen bijkomende
sterk verkeersgenerende activiteiten wenselijk gezien de bestaande verzadigingsgraad op deze
weg, alsook voor de deelzone B gezien deze ingesloten wordt door de rondweg fase 2 en de
ontsluiting naar de N9 dient te gebeuren door de bestaande woonstraten.
In het PRUP worden de belangrijkste randvoorwaarden en de algemene bestemming
vastgelegd. De gemeente kan voor deze zones nadien een gemeentelijk RUP opmaken om de
voorschriften te verfijnen.

3.3.5 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen met parkkarakter
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De aaneengesloten zone met scholencampus Vijverbeek en Koninklijk Atheneum langs de
Edingsesteenweg ten westen van het stadscentrum wordt omzoomd door de fase 3 van de
rondweg N9. Deze zone heeft een uitgesproken open parkkarakter en wordt wenselijk als
dusdanig verankerd in de bestemmingen van het PRUP. De zone heeft als campus van
gemeenschapsvoorzieningen met zijn bestaande groene karakter een belangrijke functie in het
realiseren van een groene vinger vanuit de noordwestelijk gelegen aaneengesloten open ruimte
tot in de stadskern. Op macroschaal maakt deze zone deel uit van een verbinding tussen de
open ruimten van west naar oost doorheen het stedelijk gebied: de open ruimte gebieden ten
westen en ten oosten van het stedelijk gebied worden in dit PRUP bovendien ook bestemd als
stadsrandbos in samenhang met het stedelijk gebied (zie verder). Binnen het stedelijk gebied
loopt de open ruimte verbindingen door in achtereenvolgens de bestaande scholencampus, de
groene nog niet verkavelde lager gelegen woonzones langsheen de Terlindenweg en de
Terlindenvijverstraat, het Waalborrepark, en sluit verder oostelijk aan op de vallei van de
Bollebeekvliet.
De zone voor gemeenschapsvoorzieningen met parkkarakter wordt opgenomen in het PRUP
en maakt deel uit van het stedelijk gebied. De bestemming richt zich naast de
gemeenschapsfuncties eveneens op de fysieke relatie met het westelijk gelegen stadsrandbos
(bestemming PRUP).

3.3.6 KMO zone Mollem
Vanuit de taakstelling voor bedrijvigheid wordt de bestendiging en uitbreiding van de bestaande
KMO-zone te Mollem aangeduid als regionaal bedrijventerrein. Het betreft de bestemming van
de huidige gewestplanzone voor ambacht en KMO en aansluitende uitbreidingsstroken voor
regionale bedrijvigheid. De bedrijvenzone is gelegen in aansluiting met de eerste reeds
gerealiseerde fase van de Rondweg N9, en wordt rechtstreeks ontsloten via de Assesteenweg,
vanaf de rotonde te Huinegem die werd aangelegd in afwachting van de latere aanlegfasen van
de rondweg. De bedrijvenzone is bijgevolg goed ontsloten en vlot bereikbaar vanop het
bovenlokale wegennetwerk.
De zone die met het PRUP wordt aangeduid voor de bestemming regionaal bedrijventerrein,
alsook de randzones verbonden aan de bedrijvigheid (landschapsbuffers) worden opgenomen
binnen de afbakening van het stedelijk gebied. Dit betekent dat de afbakeningslijn langs
weerszijden van de Assesteenweg de bestaande bedrijvenzone + de zones voor uitbreiding
van het bedrijventerrein opneemt. De afbakeningslijn omvat in de richting van het gehucht
Bollebeek alle bestaande bedrijfspercelen (bedrijf Jonckheere). Verder richting Bollebeek – na
het laatste bestaande bedrijfperceel – behoort het gebied tot het buitengebied, buiten de
afbakeningslijn.
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In relatie tot het PRUP “Rondweg N9k - Afbakening Kleinstedelijk Gebied Asse” wordt de
uitbreiding van het bedrijventerrein Mollem gekoppeld aan de realisatie van de doortrekking van
de N9k van de Huinegemrotonde tot de N9: De bestemming kan pas gerealiseerd worden na
voltooiing van de doortrekking van de N9k, van de Huinegemrotonde tot de N9.

3.3.7 Open agrarisch gebied met landschappelijk karakter
De zone gelegen tussen de gerealiseerde Rondweg fase 1 en de bestemmingszone voor
regionaal bedrijventerrein is complex. In eerste instantie worden ook hier de bestaande
landschappelijke kenmerken en structuren als basis genomen voor de ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden en planopties van het PRUP.
De morfologische en cultuurhistorische structuur van dit gebied wordt gevormd door de
aanwezigheid van een grootschalige bolle kouter, een van oudsher open en aaneengesloten
landbouwgebied in aansluiting met de historische dorpskern – en nu de stadskern. Typerend is
het voorkomen van beekvalleien die de bolle kouter aftekenen t.o.v. het omgevende landschap:
zowel aan de noordzijde als de zuidzijde van de kouter snijdt een beekvallei zich in het
landschap, afwaterend in oostelijk richting. Deze beekvalleien zijn in tegenstelling tot de open
kouter bebost, en werden dan ook voor grote delen reeds in het gewestplan bestemd als
parkgebied of natuurgebied. Dit systeem van een golvend landschap met afwisselende
kouterruggen en beekdalen is bepalend voor de identiteit en het historische
landschapskenmerken van deze locatie. Er wordt dan ook gekozen om de kouterrug maximaal
te bestemmen als open agrarisch gebied met landschappelijk karakter.
Voor deze zone bestaat een belangrijke potentie voor de beleving van het landschap in
aansluiting met het stedelijk gebied. Gezien ook de ingesloten ligging tussen stedelijke kern en
bedrijvenzone, is de kouterrug als landschappelijke entiteit sterk gedefinieerd. Er wordt beoogd
het padennetwerk uit te breiden in functie van de passieve recreatieve beleving van het
landschap. Deze zone wordt als structureel element van de open ruimte buiten de
afbakeningslijn van het stedelijk gebied gesitueerd.

3.3.8 Uitbreidingszone regionaal bedrijventerrein
Langs de zuidelijke flank van het bestaande bedrijventerrein omvat het PRUP een
uitbreidingszone voor regionale bedrijvigheid. De begrenzing van deze uitbreidingszone wordt
bepaald in functie van enerzijds het behoud van de open kouterrug als landschappelijke entiteit,
anderzijds wordt gelet op het intekenen van een efficiënt benutbare bestemmingszone wat
betreft vorm en afmetingen. Er wordt daarvoor afgestemd op de ligging rond de hoogtelijn van
65m, ter accentuering van het centrale deel van de open kouter. Op deze manier ontstaat een
uitbreidingszone met ruimte voor rendabele bedrijfskavels.
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3.3.9 Landschapsbuffer bij het regionaal bedrijventerrein
Een brede zone van 100m wordt aansluitend op het regionaal bedrijventerrein ingetekend als
overgangszone naar deze open kouter, in functie van de landschappelijke buffering van het
bedrijventerrein. Algemeen ligt het bedrijventerrein lager dan de open kouter: voor de
landschappelijke buffer – zijnde de hoogst gelegen zone van het bedrijventerrein – wordt een
sterke ingroening beoogd, als een bosstrook die het bedrijventerrein omzoomt.
Bedrijfsinfrastructuur is niet uitgesloten in deze zone, doch dient aan strikte voorwaarden te
voldoen m.b.t. afmetingen van de bouwvolumes (laagbouw en beperkte aaneengesloten
gevelwanden) en het voorzien van een ruim aandeel aan aaneengesloten buffergroen. Deze
zone kan bijgevolg aangewend worden voor functies met een positieve beeldwaarde en een
laagdynamisch karakter - zoals een onthaalzone, een aantal visueel hinderlijke functies worden
dan ook uitgesloten - zoals opslag in open lucht of grootschalige bedrijfsinstallaties. De zone
grenst aan de vallei van de Bollebeekvliet, dewelke hier reeds in de gewestplanbestemmingen
binnen parkgebied en natuurgebied gesitueerd wordt. Deze grens maakt deel uit van de
afbakeningslijn van het stedelijk gebied.
Ten noorden van het bestaande bedrijventerrein, langs de bedrijfspercelen aan de noordzijde
van de Assesteenweg, wordt een beperkte uitbreidingsstrook voor de bestaande bedrijvigheid
voorzien, in casu in functie van de opname van de reële toestand, en anderzijds in functie van
het creëren van verplichtingen naar landschappelijke inpassing t.a.v. de Warebeekvallei (of
Gerstebeek). Deze uitbreidingsstrook wordt dan ook ingetekend als zone voor
landschapsbuffer, met randvoorwaarden voor het realiseren van een overgangszone met een
sterke ingroening – dezelfde voorwaarden zijn geldig voor het beperkt houden van
bedrijfsfuncties. Daarnaast is landbouwgebruik toegestaan in deze landschapsbuffer, voor
zover deze in kan staan voor de landschappelijke buffering van het bedrijfsterrein, zoals
bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden of hopaanplant. Enerzijds is de landbouwfunctie binnen
het huidige HAG verzekerd, anderzijds dient het huidige HAG niet ingezet voor als
landschapsbuffer indien de bedrijven een landschapsbuffer voorzien buiten het huidige HAG.
De bouwlijn wordt vastgelegd op de huidige gewestplangrens tussen bedrijvigheid en HAG,
zodanig dat geen nieuwe gebouwen gerealiseerd kunnen worden binnen het huidige HAG.
De grens met de Warebeekvallei maakt hier eveneens deel uit van de afbakeningslijn van het
stedelijk gebied.
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Indicatief beeld inrichtingsschets

3.3.10 Gemengde bedrijvenzone met landschappelijk karakter
De zone langs de Assesteenweg vanaf het rond punt Huinegem biedt een grote potentie als
onthaalzone of ‘scharnierlocatie’ voor het verbinden van het stedelijk gebied, het open
cultuurlandschap, de achtergelegen bedrijvigheid. Enerzijds komt hier het stedelijk gebied
samen ter hoogte van de rotonde van de Rondweg N9, met een belangrijke open ruimte
corridor tussen het noordelijk en het zuidelijke gelegen open ruimte landschap, het landelijk
woonlint Waarbeek dat als typerend afzonderlijk bebouwingslint afgezonderd ligt in het
landschap, en de grootschalige bedrijvenzone op de benedenhelling van de open kouter.
Het onderzoeksgebied vormt op deze plaats dan ook in het bijzonder een scharnierlocatie
tussen: wonen – open ruimte – industrie. Het te realiseren project op deze locatie dient deze
scharnierfunctie te ondersteunen, en dient op zichzelf in te staan voor het behoud van de openruimte-corridor en de bestaande zichtassen. Het PRUP neemt de bestemmingen op voor een
gemengde bedrijvenzone met landschappelijke karakter. Het type bedrijvigheid dat hier beoogd
wordt, is gericht op de valorisatie en verankering van het bestaande cultuurlandschap en
natuurlijk landschap, en dient op deze bijzondere locatie een aantrekkelijk project te vormen
met een toeristisch-recreatieve of educatieve functie t.a.v. de landschaps- en natuurbeleving.
Zuivere industriële en bedrijfsactiviteiten, zonder een binding met de open ruimte en het
stadsweefsel, dienen in het verder gelegen industriepark gesitueerd te worden.
Voor de ontwikkeling van dit project worden zowel in het bestemmingsplan als in de
voorschriften een aantal randvoorwaarden en grensstellende elementen opgenomen, in het
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bijzonder met betrekking tot het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van
deze locatie. De open ruimte – het zichtbare open landschap – wordt ter hoogte van het
onderzoeksgebied verknoopt met een aantal grensbepalende elementen:
de bestaande bosstrook, die een landschappelijke grens vormt van het achtergelegen
industriegebied;
het woonlint, langs weerszijden van de rotonde van de omleidingsweg.

Structuurschets grensbepalende elementen

De open ruimte zit op deze plaats ingesloten tussen deze elementen, waardoor een smalle
open-ruimte-corridor ontstaan is (rode lijnen). Deze corridor heeft een belangrijke betekenis
voor het fysisch systeem (zie hoger, bvb. waterhuishouding), en vervult een belangrijke functie
om de verschillende delen van de open ruimte, nu en in de toekomst, te verbinden (trage
wegennetwerk, landbouw). Vanaf deze scharnierlocatie wordt de aaneengesloten open ruimte
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bovendien bereikbaar voor de trage weggebruiker, de recreant, …, maar ook in functie van het
bedrijfspersoneel op het industrieterrein wordt een fietsnetwerk vanuit de stad en de
omliggende kernen vooropgesteld.
Deze locatie ligt bovenaan een heuvelrug. Het fysisch systeem is hier van deze aard dat vanaf
deze heuvelrug het valleigebied van de Warebeek of Gerstebeek begint richting Molenbeek
(t.h.v. Mollem). Dit brongebied maakt eveneens deel uit van het oorspronkelijke fysisch
systeem en heeft daarom een bijzondere betekenis voor het landschap, de waterhuishouding,
en de open ruimte als ecologische verbinding. Ze vormt als het ware de aanzet van de
achtergelegen aaneengesloten open ruimte (het valleigebied en omgeving) richting Mollem.
De bestaande bosstrook die langs de noord-westgrens van het industriegebied (paars) loopt
maakt deel uit van het historische landschap. Het landschap is op deze plaats gekenmerkt door
heuvelruggen met aaneengesloten cultuurland (landbouwgebied), afgewisseld met smalle bosen natuurstroken die van oudsher de beeklopen (beekvalleien) en het historische padennetwerk
zichtbaar maken in het landschap. De bosstroken maken dus inherent deel uit van het fysischnatuurlijk systeem van het landschap, en dragen ondermeer bij aan de waterhuishouding en de
ecologische eigenschappen van het gebied. Vanuit historische en landschappelijk oogpunt
dient de bestaande bosstrook maximaal behouden te blijven. Binnen de gemengde
bedrijvenzone wordt bovendien de bouwlijn vastgelegd teneinde de bedoelde zichten op de
bosstrook vrij te houden, alsook een voldoende ruime strook in functie van bezonning,
wortelzone en hemelwaterinfiltratie.
De bestaande bosstrook vormt nu reeds een bestaande groenbuffer voor de achterliggende
industriezone. Deze wordt, samen met de bestaande buurtweg nr. 2 (als trage verbinding met
de Gerstbeekvallei), integraal behouden in de toekomstige ontwikkeling. Ten noorden van de
bosstrook kunnen geen industriële activiteiten plaatsvinden. Het doorsteken door de bestaande
bosstrook kan daarbij gezien worden als een ‘inkomzone’ voor het zuidelijk gelegen openruimte-complex.
Deze zone voor gemengde bedrijvigheid wordt opgenomen binnen de afbakening van het
stedelijk gebied.

3.3.11 Terheideboshof
Op de helling van de kouterrug, gelegen tussen de uitbreiding van het regionaal
bedrijventerrein en de vallei van de Bollebeekvliet situeert zich het historisch hoevecomplex
‘Terheideboshof’. Het Terheideboshof wordt als geheel beschreven in de Inventaris van het
Bouwkundig Erfgoed. De structuur van deze vierkantshoeve is nog steeds zichtbaar aanwezig.
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De zone is als cultuurhistorisch element te beschouwen als onderdeel van het open agrarisch
landschap en heeft op een belangrijke functie als toegangszone tot de open kouterrug.
Anderzijds vormt de historische dreef die toegang geeft tot deze zone vanaf de Assesteenweg
een verbinding doorheen het regionaal bedrijventerrein. In huidige onvergunde toestand
situeert zich in de hoeve een bedrijfsfunctie. Er wordt vooropgesteld voor deze zone een
verbreding van de activiteiten mogelijk te maken binnen de bestemming voor laagdynamische
recreatieve en educatieve activiteiten. Deze functies garanderen een kwaliteitsvolle en
toekomstgerichte invulling, met randvoorwaarden voor de landschappelijke inpassing. Het
gebied kan bijgevolg uitgebaat worden als poortzone in functie van de landschappelijke of
natuurlijke beleving van de open kouter. Als randvoorwaarde mogen deze functies de
erfgoedwaarde van de hoeve en haar omgeving niet in het gedrang brengen. Bedrijfsactiviteiten
zoals deze ook in bestaande onvergunde toestand aanwezig zijn, worden blijvend uit deze
cultuurhistorische zone geweerd.
Deze zone Terheideboshof is samenhangend met het open agrarisch gebied, en wordt
opgenomen buiten de afbakening van het stedelijk gebied.

3.3.12 Stadsrandbos
In de sterk verstedelijkte rand van Brussel is er een grote behoefte aan groen op wandel- en
fietsafstand van de woonkernen. Daarom worden er binnen het PRUP zones afgebakend die
bos- en parkgebieden kunnen worden ontwikkeld met voldoende oppervlakte en robuustheid.
Volgende drie zones krijgen binnen het RUP de bestemming stadsrandbos.
Zone Wolfrot, een open kouter en beekvallei tussen Asse-centrum, KMO-zone Mollem en
woonkern Walfergem, aansluitend op bestaande bebossing langs de beek en rond
kasteel Wolfrot
Zone Putberg met omliggende valleien van de Kleine Wijtsbeek en Broekebeek
Zone Boekfos-Hoogpoort-Tenberg ten zuiden van het KSG
Er wordt voor deze zones geen volledige bebossing nagestreefd. Een stadsrandbos impliceert
bovendien geen massief, aaneengesloten bos, maar een stadsrandbos biedt ook ruimte voor
open (grazige) plekken en zichtassen en kan o.a. ingericht worden als bosweide, struinbos,
speelbos of bos.
Anderzijds vormt dit een nieuw landschap dat inspeelt op nieuwe vragen vanuit de
maatschappij. Zo bieden de nieuwe groengebieden ook de nodige kansen om er direct een
aantal recreatieve ontwikkelingen mee in op te nemen, zonder de natuurwaarden van de
oudere natuurkernen extra onder druk te zetten.
86/109

Het PRUP stadsrandbos komt tot stand in overleg met ANB en VLM, en heeft in eerste instantie
tot doel de natuurwaarden en erfgoedwaarden verder te verankeren en veilig te stellen, door de
gewestplanbestemmingen van de open ruimte te groeperen in het PRUP. Het openbaar maken
vormt evenwel geen hoofddoelstelling van het RUP, hiermee wordt beoogd het padennetwerk
in stand te houden en waar nodig uit te breiden. Het PRUP dient immers in de eerste plaats
uitspraken te doen met betrekking tot elementen van stedenbouwkundige aard. Uitspraken met
betrekking tot de eigendomstoestand dienen vermeden te worden, temeer gezien met dit plan
geen concrete herbestemming beoogd van specifieke percelen naar openbaar domein, en er
geen onteigeningsplan gekoppeld aan het PRUP. Realisatie van toegankelijk groen en groen
met openbaar karakter dienen afgetoetst te worden in het kader van de specifieke
projectrealisatie. Het PRUP doet daarom geen uitspraken omtrent het toegankelijk of openbaar
karakter van het stadsrandbos.
Belang van het maximaal gebruik, het herstel en de vervollediging van het bestaande trage
wegennetwerk:
Het optimaliseren van het trage wegennet vormt een belangrijk instrument voor het garanderen
van een optimale toegankelijkheid van de gebieden. Niet enkel de wegen doorheen de
stadsrandbossen zijn echter van belang, ook de wegen die ernaartoe leiden moeten goed
bekeken worden en ingepast in de rest van het gemeentelijk trage wegennetwerk. Dit aspect
dient opgenomen te worden binnen de gemeentelijke beleidsvisie op de buurt- en voetwegen
en gaat ruimer dan het plangebied alleen.
Belang van een verbinding van de standsrandbossen met de kerngeboden natuurfragmenten:
Het voorzien van groene vingers die de kerngebonden groenfragmenten onderling verbinden
en de link maken met de stadsrandbossen dient gebiedsgericht op perceelsniveau bekeken te
worden. Het zal hier vaak ingrepen betreffen op kleine schaal, die niet steeds een
herbestemming vereisen. Deze aspecten worden opgenomen binnen het masterplan voor het
kleinstedelijk gebied (waarin o.a. inrichtingsprincipes aan bod komen, en mogelijke
instrumenten en uitvoerders worden opgelijst).
Het domein van de bestaande hoeve gelegen aan het einde van de straat Rampelberg,
aangrenzend aan het stadsrandbos Putberg, biedt potenties als onthaalfunctie voor het
stadsrandbos en het oprichten van randinfrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk
maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen,
inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer.
Binnen de archeologisch waardevolle zone Putberg - Oppidum wordt een maximaal behoud
van het cultuurhistorisch erfgoed op het domein beoogd. Specifiek wordt hier het behoud
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vooropgesteld van de kenmerkende reliëfstructuren van de Putberg, de bijhorende beekvalleien
en het maximaal behoud van de bestaande cultuurhistorische structuren in hun geheel zoals
historische percellering en historische akkerlanden.
De zone Boekfos-Hoogpoort-Tenberg ten zuiden van het KSG valt reeds binnen groene
gewestplanbestemmingen. Ook zijn reeds bestaande buurtwegen zijn reeds aanwezig in functie
van toegankelijkheid. De zone omvat enkele landgoederen en kasteelparken.
De zones stadsrandbos worden buiten de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Asse
gehouden.

3.3.13 Zichten
Vanuit de landschapskwaliteitskaart wordt het stedelijk gebied beschouwd als historisch
gegroeid onderdeel van het landschap waarvan het deel uitmaakt. Een belangrijke
landschapskwaliteit situeert zich in de bestaande en wenselijk te vrijwaren open zichten op het
landschap. In het PRUP worden de belangrijkste landschappelijke zichten dan ook op het
grafisch plan en de bestemmingsvoorschriften verankerd teneinde de relatie van stad en
landschap te kunnen vrijwaren.
Het zuidelijk gedeelte van het stedelijk gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van
bestaande zichten in de woonlinten naar de achterliggende open ruimte, onder meer aanwezig
t.h.v. de nog onbebouwde woonkavels binnen woongebied. Hier wordt expliciet gekozen om de
bouwlinten grenzend aan de open ruimte uit het stedelijk gebied te sluiten. Voor deze stroken
wordt in aansluiting met de aanliggende open ruimte een buitengebiedbeleid gevoerd. Hiermee
wordt het behoud van de doorzichten en bestaande open zichten op het landschap maximaal te
vrijwaren.
Het ruimtelijk ordeningsbeleid voor deze kavels betreft bijgevolg een buitengebiedbeleid. Het
lokale ruimtelijk beleid én de vergunningverlening bij de gemeente Asse dient gericht te zijn op
het formuleren van randvoorwaarden t.a.v. (ver)bouwprojecten in functie van het behoud van
de open landschappelijke zichten. Hiervoor kan de gemeente een lokaalr gRUP of leidraad bij
de vergunningverlening uitwerken.

3.4 Programma-elementen van lokaal niveau (geen opname in een
plan)
3.4.1 Stapstenen van de open ruimte verbinding doorheen het stedelijk gebied
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Het betreft de stapstenen van de open ruimte verbinding doorheen het stedelijk gebied tussen
het oostelijk en het westelijk gelegen stadsrandbos. Deze zones zijn gelegen ter hoogte van
grotendeels onverkavelde woongebieden. Hier wordt vooropgesteld dat de gemeente Asse
hetzij een eigen lokaal gRUP opmaakt om deze verbinding te vrijwaren, hetzij een
vergunningenbeleid voert waarbij de nadruk ligt op het open karakter, de doorwaadbaarheid en
de samenhang van de verschillende stapstenen als open ruimte verbinding tussen het oostelijk
en westelijk gelegen stadsrandbos. Deze zijn gesitueerd binnen de afbakening van het stedelijk
gebied, maar worden niet opgenomen in een plan van het PRUP.

3.4.2 Zichten
Ter hoogte van de afbakeningslijn in het ganse zuidelijke gedeelte van het stedelijk gebied,
waar de nog onbebouwde woonkavels die deel uitmaken van de open landschappelijke zichten
uit het stedelijk gebied tot het buitengebied worden gerekend, wordt vooropgesteld dat de
gemeente Asse een eigen lokaal gRUP opmaakt om deze zichten te vrijwaren, hetzij een
leidraad bij de vergunningverlening uitwerkt, waarbij de nadruk ligt op het open karakter van de
bebouwing, de lage bebouwingsgraad, de kleinschaligheid van de vergunde bebouwing en het
bewaren van de doorzichten naar achterliggende open ruimte.

3.4.3 Mogelijkheden voor landgoederen en kasteeldomeinen in het stadsrandbos
De mogelijkheden voor de zonevreemde elementen binnen de open ruimte bestemmingen
wordt decretaal geregeld met de basisrechten voor zonevreemde constructies en woningen.
Met de herbestemming van de zones voor stadsrandbos worden geen wijzigingen aan deze
basisrechten aangebracht. Het is de bevoegdheid van de gemeente om binnen de decretaal
geboden mogelijkheden een initiatief te nemen met betrekking tot het aanvullen, uitbreiden of
verstrengen (maximale volumes bij herbouw) van de basisrechten voor zonevreemde
constructies. De gemeente kan hiervoor een lokaal gRUP opmaken.
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D.
1.

AFZONDERLIJKE
PLANGEBIEDEN
KLEINSTEDELIJK GEBIED ASSE

VAN

HET

SELECTIE VAN DE PLANGEBIEDEN
Volgende onderdelen van het programma zullen als plannen worden opgenomen in het PRUP
Afbakening KSG Asse:
1. de afbakeningslijn;
2. de rondweg N9k
3. de uitbreiding en landschappelijke inpassing van de KMO-zone Mollem, inclusief het
“scharnierproject nabij de rotonde en het aansluitend open agrarisch gebied met
landschappelijke waarde;
4. stedelijke ontwikkelingszones waaronder de herstructurering van deelgebied
Nerviërsstraat in functie van grootschalige stedelijke functies (waaronder het nieuw
gerechtshof van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde); ruimtebehoevende
kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen
5. de ontwikkeling van een stadsrandbos;
6. zones beperking grootschalige en ruimtebehoevende handel N9-N47-N285
Alle korte termijn woonontwikkelingen in Asse-centrum en de opwaardering van de
winkelconcentraties Asse-centrum en Brusselsesteenweg zijn realiseerbaar binnen het huidig
juridisch kader, en vereisen dus geen herbestemming. Indien latere woon- of andere stedelijke
projecten binnen het KSG wel een herbestemming zouden vereisen, kan dit geregeld worden
via een gemeentelijk RUP. Ter uitvoering van het circulatieplan voor Asse-centrum, die buiten
het eigenlijk afbakeningsproces staat, zijn evenmin herbestemmingen nodig.
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Plan 4

Plan 1

Plan 6

Plan 3

Plan 2

Plan 5

Afbakeningslijn Kleinstedelijk gebied Asse en situering plannen
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2.

PLAN STEDELIJKE ONTWIKKELINGSZONES,
RUIMTEBEHOEVENDE KLEINHANDEL EN
GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN
2.1 Juridische context
Type plan

In het gebied

Aangrenzend

Gewestplan *

Halle – Vilvoorde – Asse van
7/03/1977

Halle – Vilvoorde – Asse van
7/03/1977

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen
Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Algemene plannen van aanleg

Geen
Gemeentelijk RUP
zonevreemde bedrijven
(MB 3/7/2008)
•
Gemeentelijk RUP
zonevreemde bedrijven
– fase 2 (MB 3/06/2010)
Geen
•

Geen
Gemeentelijk RUP
zonevreemde bedrijven
(MB 3/7/2008)
•
Gemeentelijk RUP
zonevreemde bedrijven
– fase 2 (MB 3/06/2010)
Geen

•

Bijzondere plannen van aanleg

Geen

Buurt- en voetwegen

Zie plan bestaande juridische
toestand

BPA Witteramsdal (MB
15/10/1984)
•
BPA Krokegemse Weg
(MB 2/9/1993)
Zie plan bestaande juridische
toestand

Goedgekeurde niet-vervallen
verkavelingsvergunningen

Zie plan bestaande juridische
toestand

Zie plan bestaande juridische
toestand

Habitatrichtlijngebieden

Geen

Vogelrichtlijngebieden

Geen

Op ca. 1,5km van “Bossen
van de Vlaamse Ardennen en
andere Zuidvlaamse bossen”
(BE2300007)
Geen

•
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Type plan

In het gebied

Aangrenzend

Gebieden van het VEN/IVON

Geen

Vlaamse of erkende natuurreservaten

Geen

Op ca.1,5km van gen “Het
Kravaal-en Herenbos”
Geen

Bosreservaten

Geen

Geen

Beschermde monumenten

Geen

Geen

Beschermde landschappen

Geen

Geen

Beschermde stads- en
dorpsgezichten

Geen

Geen

Vastgestelde inventaris van het
bouwkundig erfgoed

76712 Landhuis Vijverbeek
76711 Villa

76713 Overblijfselen van het
Hof te Rampelberg
76701: Villa
76702: Vrijstaande woning
van 1941

Inventaris van de historische tuinen
en parken

Domein Vijverbeek (ID: 26)

Herbevestigd agrarisch gebied

Geen

Geen

Beschermingszones
grondwaterwinningen

Geen

Geen

Bevaarbare waterlopen

Geen

Geen

Geklasseerde onbevaarbare
waterlopen

Geen

Geen

2.2 Planopties en bestemmingen
2.2.1 Planopties
Een aantal randstedelijke ontwikkelingszones van bovenlokaal niveau worden opgenomen in
een afzonderlijk plan in het PRUP. Deze zones maken deel uit van het stedelijk gebied en
geven mee vorm aan de afbakeningslijn.
93/109

Aan de overzijde van de zone voor ruimtebehoevende kleinhandel langs de Nerviërsstraat N9
wordt een stedelijke ontwikkelingszone aangeduid (deelzone A – gelegen buiten de rondweg).
Het betreft de zone van de voormalige rijkswachterkazerne, waar het nieuw parket van HalleVilvoorde wordt gepland.
De restzones die aan de binnenzijde van fase 2 van de ringweg worden gecreëerd dienen een
aangepaste bestemming te krijgen. Er wordt voorgesteld hier een gemengd stedelijke
ontwikkeling te voorzien, als compensatie voor de schrapping van het te herbestemmen
woonuitbreidingsgebied aan de Broekebeekvallei en als “afwerkingsrand” van het bestaande
woongebied (zie verder: zone voor gemeenschapsvoorzieningen met parkkarakter). Stedelijk
wonen is binnen deze zone mogelijk buiten een afstand van 50m vanaf de rondweg. Dit
betekent in casu dat voor de gemengd stedelijke ontwikkelingszones B en C (gelegen binnen
de rondweg) een bestendiging en verdere afwerking van de bestaande woonbebouwing én een
beperkte wooninbreiding mogelijk wordt. Anderzijds dienen omwille van de ligging in de
randzone van de Rondweg de functies gericht te worden op lokale niet-hinderlijke bedrijvigheid,
kleinschalige kantoren, handel en horeca en gemeenschapsvoorzieningen.
Enkel in de deelzone C, gelegen aan de goed ontsloten locatie aan de rotonde van Huinegem,
zijn activiteiten toegestaan die sterk verkeersgenererend zijn. Voor deze deelzone A langs de
Nerviërsstraat N9 zijn geen bijkomende sterk verkeersgenerende activiteiten wenselijk gezien
de bestaande verzadigingsgraad op deze weg, alsook voor de deelzone B gezien deze
ingesloten wordt door de rondweg fase 2 en de ontsluiting naar de N9 dient te gebeuren door
de bestaande woonstraten. In deelzone B is de inrichting van een randparking wel toegestaan.
In het PRUP worden de belangrijkste randvoorwaarden en de algemene bestemming
vastgelegd. De gemeente kan voor deze zones nadien een gemeentelijk RUP opmaken om de
voorschriften te verfijnen.
De aaneengesloten zone met scholencampus Vijverbeek en Koninklijk Atheneum langs de
Edingsesteenweg ten westen van het stadscentrum wordt omzoomd door de fase 3 van de
rondweg N9. Deze zone heeft een uitgesproken open parkkarakter en wordt wenselijk als
dusdanig verankerd in de bestemmingen van het PRUP. De zone heeft als campus van
gemeenschapsvoorzieningen met zijn bestaande groene karakter een belangrijke functie in het
realiseren van een groene vinger vanuit de noordwestelijk gelegen aaneengesloten open ruimte
tot in de stadskern. De zone voor gemeenschapsvoorzieningen met parkkarakter wordt
opgenomen in het PRUP en maakt deel uit van het stedelijk gebied. De bestemming richt zich
naast de gemeenschapsfuncties eveneens op de fysieke relatie met het westelijk gelegen
stadsrandbos (bestemming PRUP).
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Het domein Vijverbeek is opgenomen in de inventaris van historische tuinen en parken. Deze
worden op het grafisch plan aangeduid. Aandacht dient hier uit te gaan naar het behoud van
cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol karakter:
Domein Vijverbeek (ID: 26): Schoolcomplex met gebouwen uit 1950 en 1960, omringd
door een 'Nouveau Jardin Pittoresque'-achtige aanleg, en met als oudste kern een
eclectisch kasteel uit 1885 omringd door sporen (oude bomen) van een park in
landschappelijke stijl, oorspronkelijk 95 are, na 1905 uitgebreid tot 3 hectare 62 are.

2.2.2 Doorvertaling in bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften
Art. 1 Zone voor gemengd stedelijke ontwikkeling, Deelzones A, B, C, D en E
De zones zijn bestemd voor stedelijk wonen, lokale bedrijvigheid voor zover deze niet hinderlijk
zijn ten aanzien van de woonfunctie, gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele inrichtingen
en recreatieve voorzieningen en openbare ruimte.
Enkel in de deelzone C en E, gelegen aan de goed ontsloten locaties (de rotonde van
Huinegem en kruising rondweg x Nerviërsstraat) zijn activiteiten toegestaan die sterk
verkeersgenererend zijn:
Specifiek voor deelzone C zijn congres- en bijhorende faciliteiten toegestaan.
Specifiek voor deelzone E is kleinhandel toegestaan
Voor de deelzone A langs de Nerviërsstraat N9 zijn geen bijkomende sterk verkeersgenerende
activiteiten wenselijk gezien de bestaande verzadigingsgraad op deze weg, alsook voor de
deelzone B gezien deze ingesloten wordt door de rondweg fase 2 en de ontsluiting naar de N9
dient te gebeuren door de bestaande woonstraten. In deelzone B is de inrichting van een
randparking wel toegestaan.
Bij uitbreiding, herbouw en nieuwbouw in de richting van de aanpalende open ruimte
bestemmingen dient in deelzone D een kwalitatief en visueel aantrekkelijk groenscherm met
breedte van tenminste 10m ingericht te worden dat de landschappelijke inbuffering naar de
open ruimte toe ten allen tijde garandeert.
Art. 2 Zone voor ruimtebehoevende kleinhandelsconcentratie
De zone is bestemd voor:
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ruimtebehoevende
kleinhandel,
met
uitzondering
van
supermarkten
en
kleinhandelszaken voor de verkoop dagelijkse artikelen. Bestaande hoofdzakelijk
vergunde supermarkten en kleinhandelszaken voor de verkoop van dagelijkse artikelen
kunnen gehandhaafd blijven, nieuwe vestigingen zijn niet toegestaan;
complementaire opslagactiviteiten, logistieke activiteiten, diensten- en/of kantoorfuncties,
gekoppeld aan een kleinhandelsactiviteit die gevestigd is binnen deze zone, en voor
zover deze in vloeroppervlakte ondergeschikt zijn aan de kleinhandelsactiviteit;
het inrichten van één enkele woongelegenheid voor bedrijfsleider, conciërge of
bewakingspersoneel per bedrijfsvestiging, voor zover deze fysisch geïntegreerd is in een
bedrijfsgebouw, en met een maximaal bouwvolume van 1.000m³;
Bij uitbreiding, herbouw en nieuwbouw in de richting van de aanpalende open ruimte
bestemmingen dient een kwalitatief en visueel aantrekkelijk groenscherm met breedte van
tenminste 10m ingericht te worden.
Elke handelsvestiging of bedrijfsvestiging in het algemeen dient op de eigen percelen ten
aanzien van de aanpalende en omliggende woonpercelen een groene bufferstrook van
minstens 5 meter breed in te richten. De groene bufferstrook bestaat in zijn volledigheid uit een
dichte en ondoordringbare opgaande beplanting. Dit voorschrift is niet van toepassing t.a.v. een
woongelegenheid voor bedrijfsleider, conciërge of bewakingspersoneel.
De zone binnen art. 3 Inbreidingszone voor ruimtebehoevende kleinhandel (overdruk) is
bovendien bestemd voor stedelijk wonen. Het betreft de nodige overgangsmaatregelen om op
perceelsniveau de ruimtelijke kwaliteit en rechtszekerheid te garanderen, in functie van de
evolutie van deze samenhangende zone langs de Nerviërsstraat als ruimtebehoevende
kleinhandelsconcentratie, rekening houden met de bestaande woonconcentraties.
De voorschriften zijn erop gericht om de zone clustergewijs in te vullen met ruimtebehoevende
kleinhandel. Enkel voor bestaande woonpercelen die ingesloten liggen tussen 2 woonpercelen
wordt de mogelijkheid geboden om een nieuwe woning te realiseren. Van zodra het perceel
aansluit op een kleinhandelsperceel kan er geen vergunning meer verleend worden voor een
nieuwe woning, gezien de verminderde woonkwaliteit en de mogelijkheid tot geclusterde
uitbreiding/inbreiding van de bestaande ruimtebehoevende kleinhandel binnen de zone.
In artikel 2 wordt de eindbestemming bepaald voor alle gronden. Art. 3 betreft een overdruk die
de hierin aangeduide gronden aanvullend bestemt voor ‘stedelijk wonen’. Het betreft een
overgangsmaatregel teneinde de functies ‘wonen’ en ‘ruimtebehoevende kleinhandel’ onderling
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bestaanbaar te houden. Art. 3 zorgt bovendien door zijn formulering dat ten allen tijde aan deze
voorwaarden voldaan dient te zijn, i.c. dat geen nieuwe geïsoleerde kleinhandelszaken of
woningen kunnen ontstaan.
Er bevinden zich momenteel nog een aantal aaneengesloten rijwoningen binnen de zone, met
woonpercelen die zich niet situeren naast een kleinhandelsconcentratie. Aangezien deze
percelen te smal zijn voor een eigenstandige kleinhandelsontwikkeling zolang ze tussen 2
woningen zijn gelegen geven de geboden opties voor woonontwikkeling rechtszekerheid aan
de eigenaars.
Art. 4 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen met parkkarakter
De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen én de
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van het gebied als samenhangend parkgebied.
De voorschriften omvatten maatregelen voor het behoud van het historisch waardevol karakter
van het landhuis Vijverbeek en waardevolle bijgebouwen, en de onderlinge samenhang van het
landhuis en het park.
Het inrichten van één enkele woongelegenheid voor conciërge of bewakingspersoneel, voor
zover deze fysisch geïntegreerd is in een gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen, en met
een maximaal bouwvolume van 1.000 m³ is toegestaan.
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2.3 Aandachtspunten vanuit het plan-MER
Overzicht milderende maatregelen vanuit plan-MER
Tracé

Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het
PRUP

Generiek
Verdichting zone
Nerviërsstraat

Maatregelen op te nemen
in de ontwerp- en
vergunningsfase

Flankerende maatregelen
uit te voeren door andere
actoren

Archeologisch
vooronderzoek
Geen bijkomende sterk
verkeersgenererende
handelszaken

Woonprojecten

Zones Witteramsdal en
Pastinakenstraat slechts
deels bebouwen ifv water,
natuur en landschap

Eventuele woonuitbreiding

Valleien Krameibeek en
Kloosterbeek vermijden

Geen (directe) ontsluiting
via rondweg

Natuur en landschap ten N
van Mollemseweg vrijwaren
Geen woonontwikkeling
<50 à 100m van rondweg
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3.

WATERTOETS
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 14 november 2003) legt
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.
Deze verplichtingen houden in dat de beslissende overheid voor een bepaald programma, plan
of vergunning, nagaat of het programma, het plan of de vergunning enige invloed heeft op het
watersysteem (waterkwaliteit en waterkwantiteit alsook oppervlaktewater als grondwater). Met
het decreet wordt o.m. de verplichting opgelegd dat een bestemmingsplan de bespreking omvat
m.b.t. de in het plan vervatte ontwikkeling in functie van de watertoets. De mogelijke nadelige
gevolgen voor het watersysteem en het menselijk gebruik ervan dienen aangegeven te worden,
evenals voorstellen tot maatregelen die genomen worden.
Mogelijke nadelige effecten voor het milieu, dewelke voortvloeien uit de verandering van de
toestand van (bestanddelen van) het watersysteem, dienen afgewogen t.a.v. de bestaande
toestand.
De watertoets wordt verder uitgewerkt in het kader van het plan-MER toegevoegd in
bijlage 1.
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4.

PLAN-MER SYNTHESETABEL
Synthesetabel
Discipline/effectgroep

Effect

Inrichting
Stadsrandbos

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0

0

0

0

0

0

+1

0/-1

0

0

0

0

+1

Grondwaterverlaging

0

0

0

0

0

+1

Grondwaterstromingen

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

-1

+1

0/-1

0

0/-2

0

0/-2

+1

Milderende maatregelen

Discipline bodem en grondwater
Bodem

Grondverzet
Stabiliteit
Verspreiding van
verontreinigingen

Grondwater

Toepassing VLAREBO en VLAREMA

Discipline oppervlaktewater
Afwatering

Afwateringsstructuur en
structuurkwaliteit

Waterkwantiteit

Overstromingsrisico’s

Toepassen Hemelwaterbesluit
KMO-zone: beekvalleien vermijden
“Scharnierproject”: extra buffering/infiltratie
Woonproj: Witteramsdal en Pastinaken-straat
slechts deels bebouwen
Woonuitbr: valleien Krameibeek en
Kloosterbeek vermijden

Waterkwaliteit

Afvoer afvalwater

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

+1

Gescheiden riolering

Ecotoopverlies

0/-2

0

0/-2

0

0/-2

+1/+2

KMO-zone: beekvalleien vermijden

Connectiviteit

Connectiviteit beekdalen

0/-1

0

0/-2

0

0/-1

+1/+2

“Scharnierproject”: behoud bomenrij

Verdroging

Verdroging t.g.v. grondwaterdaling

0

0

0

0

0

+1

Discipline fauna en flora
Biodiversiteit

Woonproj: natuurwaarden Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: natuurwaarden ten N van

Discipline/effectgroep

Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

Mollemseweg vermijden
Stadsrandbos: topzone open kouter niet
bebossen
Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
structuren

Aantasting waardevol
landschap

-1/-3

0/-1

0/-2

0/-1

0/-2

+1

KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; landschappelijke inpassing
“Scharnierproject”: behoud bomenrij en
corridor/zichtlijn tussen site en woonlint
Waarbeek; markante overgang woonlintopen kouter
Woonproj: kleine landschapselementen
Witteramsdal en Pastinakenstraat maximaal
vrijwaren; woonproject naast kasteel + park
Belvédère met respect voor erfgoedwaarden
Woonuitbr: kleine landschapselementen ten
N van Mollemseweg en vallei Krameibeek
vermijden
Asphaltco: uitbreiding beperken tot max
200m voorbij huidige RUP-grens
Stadsrandbos: inrichting maximaal afstemmen op historische context; topzone open
kouter niet bebossen

Erfgoedwaarde

Aantasting bouwkundig
erfgoed

0/-1

0

0

0

0

0

Archeologie

Aantasting archeologisch
patrimonium

0/-1

-1/-2

0/-2

0/-1

0/-1

0

Archeologisch (voor)onderzoek

Discipline mens – ruimtelijke aspecten
Gebruikswaarde
Beeld- en
belevingswaarde

Impact op landbouw

-2

0

0/-1

0/-1

-1/-2

-1/-2

Impact op andere functies

+2

+1/+2

+2

+1/+2

+2

0

-1/-2

0/+1

0/-2

0/-1

-1/-2

+1

Visuele verstoring

Topzone open kouter niet bebossen
KMO-zone: beekvalleien vermijden;
eerst/enkel uitbreiding in ZW richting tot ca
65m-lijn; visuele buffering
“Scharnierproject”: behoud bomenrij (visuele
buffer) en corridor/zichtlijn t.o.v. woonlint
Waarbeek; vermijden van inkijk en
schaduwwerking op woonlint; markante
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Discipline/effectgroep

Effect

Uitbreiding
KMO-zone
Mollem +
“scharnierproject”

Verdichting
zone
Nerviërsstraat

Woonprojecten

Eventuele
uitbreiding
Asphaltco

Eventuele
woonuitbreiding

Inrichting
Stadsrandbos

Milderende maatregelen

overgang woonlint-open kouter
Woonproj: zichtlijnen Witteramsdal en
Pastinakenstraat maximaal vrijwaren
Woonuitbr: “bocage” ten N van Mollemseweg en vallei Krameibeek vermijden
Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen

0

-1/-2

0

0

0

0

-1/-2

-1

-1

0

0

0

0

0/-1

0

Eventuele woonuitbreiding ontsluiten via
lokale wegen, niet (direct) via rondweg

0/-1

-1

0

Geen sterk verkeersgenererende functies in
“scharnierproject”

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid

Alle modi

Belasting wegennet/
kruispunten

Alle wegen/kruispunten

Geen bijkomende kleinhandel met sterke
verkeersgeneratie in zone Nerviërsstraat
Verkeersleefbaarheid

Ontlasting centrum

0

-1

-1

0

-1

0

Geluidshinder t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-3

0

Geluidshinder t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

Geluid van machines,
installaties,…

-1/-3

0/-1

0

0/-1

0

0

Toepassen Vlaremnormen voor individuele
inrichtingen

Luchtkwaliteit t.h.v.
rondweg

0

0

0

0

-1/-2

0

Geen nieuwe woonontwikkelingen in directe
omgeving van rondweg (<50-80m)

Luchtkwaliteit t.h.v.
bestaande wegen

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0

Luchtverontreiniging, geuren stofhinder

-1/-3

0

0

0

0

0

Discipline geluid
Verkeersgeluid

Geluid nieuwe
activiteiten

Geen nieuwe woonontwikkelingen in directe
omgeving van rondweg (<75-100m)

Discipline lucht
Verkeersemissies

Niet-verkeersemissies
nieuwe activiteiten

Toepassen Vlaremnormen voor individuele
bedrijven; afstandsnormen VNG
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5.

GRAFISCH PLAN EN STEDENBOUWKUNDIGE
VOORSCHRIFTEN
b. Verordenend grafisch plan
De elementen uit de visie worden vertaald naar een verordenend grafisch plan. Het grafisch
plan geeft aan voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is. Het grafisch plan
moet samen gelezen worden met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de
bestemming, de inrichting en/of het beheer.

c. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
De elementen uit de visie worden eveneens vertaald naar verordenende stedenbouwkundige
voorschriften.
Door middel van algemeen geldende bepalingen worden verplichtingen opgelegd inzake onder
meer: duurzaamheid en waterhuishouding. Specifieke stedenbouwkundige voorschriften
worden geformuleerd voor de verschillende bestemmingszones aangeduid op het grafisch plan:
Plan Stedelijke ontwikkelingszones, ruimtebehoevende kleinhandel en
gemeenschapsvoorzieningen
Categorie van
gebiedsaanduiding
Bedrijvigheid

Bestemming
Art. 1. Zones voor gemengd stedelijke ontwikkeling:
deelzones A, B, C, D en E

Niet van toepassing

Art. 2. Zone voor ruimtebehoevende
kleinhandelsconcentratie
Art. 3. Inbreidingszone voor kleinhandel (overdruk)

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen

Art. 4 Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en
parkkarakter

6.

RUIMTEBALANS
Plan
Stedelijke
ontwikkelingszones,
gemeenschapsvoorzieningen

ruimtebehoevende

Categorie van gebiedsaanduiding

Gewestplan (m²)

PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Asse’

172.997

0

15.749

212.568

Wonen
Bedrijvigheid
Landbouw
Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen
Totaal

7.

kleinhandel

en

115.598

0

9.843

101.619

314.187

314.187

OP TE HEFFEN BEPALINGEN
7.1

Limitatieve opgave van de op te heffen voorschriften

Plan Stedelijke ontwikkelingszones, kleinhandel en gemeenschapsvoorzieningen

Gewestplan Halle – Vilvoorde – Asse
Volgende in het gewestplan van Halle – Vilvoorde – Asse (K.B. 7.03.1977) geldende
voorschriften worden opgeheven met de voorschriften van dit RUP:
-

Agrarische gebieden
Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden
Dienstverleningsgebieden
Milieubelastende industrieën
Woongebieden
Woonuitbreidingsgebieden
Woongebieden met landelijk karakter
Ambachtelijke bedrijven en KMO’s
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Gemeentelijk RUP Zonevreemde bedrijven – fase 2
Volgende in het gemeentelijk RUP Zonevreemde bedrijven – fase 2 (MB 3/06/2010) geldende
voorschriften worden opgeheven met de voorschriften van dit RUP:
DeelRUP André Motors:
Art. 1 Zone voor bedrijfsgebouwen
Art. 2 Zone voor parking en verharding
Art. 3 Zone voor groenbuffer
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8.

REGISTER M.B.T. PLANBATEN, PLANSCHADE,
BESTEMMINGS-WIJZIGINGSCOMPENSATIE EN
COMPENSATIE INGEVOLGE
BESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN
Artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht in
voorkomend geval de opname van een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1 van deze Codex, een planbatenheffing, vermeld
in artikel 2.6.4 van deze Codex, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
“Deze regeling is puur planologisch van aard: zij betreft enkel de aanwijzing van percelen
waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die in beginsel kan
leiden tot een planbatenheffing of één van de genoemde vergoedingen. Bij de planopmaak
moet geen onderzoek worden verricht naar de eigendomsstructuur betreffende deze percelen,
naar de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing, naar het voorhanden
zijn van uitzonderingsgronden inzake genoemde vergoedingen etc… Zulks zou het planproces
uitermate vertragen en bezwaren. (MvT, Parl. St., Vl. Parl., 2008-09, nr. 2011/1, p. 40)”.

i. Planschade
Artikel 2.6.1. van de codex stelt: “§2. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op
basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in
aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te
verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel
in aanmerking kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen” en “§3. Voor de
toepassing van planschadevergoeding moet bovendien aan volgende criteria samen worden
voldaan op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve plan: 1°het perceel
moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg overeenkomstig artikel 4.3.5, §1; 2°het
perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen;
3°het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van
aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan; 4°enkel de eerste 50 meter vanaf de rooilijn komt in
aanmerking voor planschade.”
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In bepaalde gevallen is geen planschadevergoeding verschuldigd, opgesomd in artikel 2.6.1,
§4.
Volgende percelen kunnen in aanmerking komen voor een planschadevergoeding:
-

zie tabellen volgende pagina’s
zie bijlage 2 plan register plancompensatie

ii. Planbaten
Artikel 2.6.4 van de codex geeft de bestemmingswijzigingen aan die aanleiding kunnen geven
tot een planbatenheffing: “Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een in werking
getreden ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een perceel één of meer van
de hiernavolgende bestemmingswijzigingen doorvoert”. In bepaalde gevallen is geen
planbatenheffing verschuldigd, opgesomd in artikel 2.6.5 en artikel 2.6.6.
Volgende percelen kunnen in aanmerking komen voor een planbatenheffing:
-

zie tabellen volgende pagina’s
zie bijlage 2 plan register plancompensatie

iii. Bestemmingswijzigingscompensatie en compensatie ingevolge
beschermingsvoorschriften
In art. 6.2.1. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid staat
het volgende vermeld: “een bestemmingswijzigingscompensatie is een gewestelijke,
perceelsgebonden, financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade ten gevolge
van […] een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat een zone die
onder de categorie van gebiedsaanduiding "landbouw" valt, omzet naar een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding "reservaat en natuur", "bos" of "overig groen" valt.”
In art. 6.3.1. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid staat
het volgende vermeld: “een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften is een
gewestelijke, perceelsgebonden, financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade
ten gevolge van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen,
plannen van aanleg […], dewelke op een agrarisch gebied of op een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding "landbouw" valt, meer beperkingen op het vlak van de
economische aanwending van de grond opleggen dan redelijkerwijs geduld moet worden in het
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algemeen belang en ter vrijwaring van de op de vooravond van de beperkingen bestaande
basismilieukwaliteit […], en door de naleving van de voorschriften van de Vlaamse regelgeving
omtrent milieu en natuur. Indien de kapitaalschade voortvloeit uit een ruimtelijk uitvoeringsplan
of een plan van aanleg, is aan het criterium, vermeld in het eerste lid, slechts voldaan, en wordt
de compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften slechts toegekend, indien beide
hiernavolgende vereisten zijn vervuld: 1° de aangebrachte overdruk betreft een nieuwe
overdruk die nieuwe beschermingsvoorschriften betreffende inrichting en beheer oplegt; 2°de
aangebrachte overdruk betreft de overdruk "ecologisch belang", "ecologische waarde",
"overstromingsgebied", "reservaat" of "valleigebied ", of een vergelijkbare, door de Vlaamse
Regering aangewezen, overdruk.”
-

nihil
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BIJLAGE 1: PLAN-MER
BIJLAGE 2: PLAN REGISTER PLANCOMPENSATIE
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