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ARTIKEL 0 ALGEMENE BEPALINGEN
VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE
Toelichtend

VERORDENENDE KRACHT
Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften maken deel uit van het verordenend gedeelte van
dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
De bepalingen, aangegeven in deze kolom, onder de rubriek ‘verordenend’, hebben verordenende kracht
en zijn juridisch bindend.

De bepalingen aangegeven in deze kolom, zijn een
toelichting bij de verordenende voorschriften. Ze dienen
als een toelichtende interpretatie van het voorschrift dat
er mee overeenkomt in de linker kolom gelezen te
worden.
Indien er in de linker kolom geen verordenend voorschrift
mee overeenkomt, gaat het om een algemene
toelichting.

GRENS VAN HET RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Deze grens duidt het gedeelte van het grondgebied aan, onderworpen aan de voorschriften van bijhorend
plan.

OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT DE BESTAANDE GEBOUWEN EN BESTAANDE BESTEMMINGEN EN FUNCTIES

Verbouwingen en instandhoudingswerken aan bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte
gebouwen en constructies zijn, indien de principes van goede ruimtelijke ordening voor ogen worden
gehouden, toegestaan. De bestaande vergunde en vergund geachte activiteiten en functies kunnen
behouden blijven, ook al zijn ze strijdig met de stedenbouwkundige voorschriften. Bij een aanvraag voor
nieuwe activiteiten en functies moeten de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan
worden toegepast, tenzij de aanvraag valt onder de werking van artikel 4.4.19 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

INTEGRAAL WATERBEHEER
In alle bestemmingszones is het toegelaten om ruimte te voorzien voor opvang, infiltratie en vertraagd
afvoeren van hemelwater.

Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn volgende werken,

Op het bedrijventerrein wordt voorgesteld om werk te
maken van integraal waterbeheer. Er wordt hierbij
gedacht aan het verruimen van het openbaar domein,
vooral langs de hoofdwegen Ter Heidelaan/R25 en
Nieuwlandlaan/Nijverheidslaan, om voldoende ruimte te
voorzien voor het infiltreren en/of bufferen van
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handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn toegelaten in alle bestemmingszones, voor zover de
technieken van natuur technische milieubouw gehanteerd worden:
het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien,
het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivieren beeksystemen, de waterkwaliteit en
de verbindingsfunctie,
het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde gebieden,
het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen
overstromingen

hemelwater. Tegelijkertijd zal deze groenblauwe structuur
een belangrijke bijdrage leveren aan het imago en de
uitstraling van het bedrijventerrein.
Naast deze hoofdstructuur is het ook mogelijk om in alle
andere bestemmingszones de nodige ruimte te voorzien
in functie van het opvangen, infiltreren, vertraagd
afvoeren en/of bufferen van hemelwater.
Bij de realisatie van bebouwing en / of verhardingen
moeten de nodige maatregelen genomen worden om
de afvoer naar RWA-leidingen tot een minimum te
herleiden.

GRONDWATERWINNING EN BEMALING

Ingrepen die een bemaling met een invloedsstraal tot aan de verdrogingsgevoelige vegetaties tot gevolg
kunnen hebben, worden niet toegestaan.
Grondwaterwinningen met een invloedsstraal tot aan verdrogingsgevoelige vegetaties zijn niet toegestaan.

OPENBARE WEGEN EN NUTSVOORZIENINGEN

De aanleg van openbare wegen, fiets- en wandelvoorzieningen, de oprichting of aanleg van openbare
nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen zonder publieksgericht karakter is toegelaten in al de
bestemmingszones.

GROENVOORZIENINGEN

Alle groenvoorzieningen hebben een functie in de uitbouw van het bedrijventerrein als een bedrijvenpark. Een
inrichting met 100% streekeigen (inheemse en standplaatsgeschikte) beplanting is verplicht.
Bij elke vergunningsaanvraag zal inzicht gegeven worden over de groenbeplanting op het terrein.

De groene structuur op het bedrijventerrein staat niet
alleen in voor de landschappelijke inkleding van het
bedrijventerrein maar draagt bij tot het imago en de
uitstraling van het bedrijventerrein. Het aspect water en
groen worden hier integraal benaderd. Aan de randen
van het bedrijventerrein, of daar waar het nodig is om
uiteenlopende functies van elkaar te scheiden, wordt er
ook voldoende groen voorzien. Dit om het geheel
maximaal in te passen in het bestaande landschap.
De groenaanblik wordt hoofdzakelijk gerealiseerd op het
openbaar domein, langsheen de
hoofdontsluitingsinfrastructuur, het padenweefsel, in de
vallei van de Demer, de Grote Laak en de Moutlaak, en
de groenzones/bufferzone rondom het bedrijventerrein.
Ook de eigenlijke bedrijfskavels kunnen voorzien in
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groenstructuren om het bedrijfsterrein in te richten.
RELIËF

Niveauwijzigingen, moeten verantwoord worden in een inrichtingsstudie, gevoegd bij de bouwaanvraag.

PERCEELAFSCHEIDINGEN
Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de
perceelafscheidingen die zichtbaar zijn vanaf de Ter
Heidelaan/R25 en de Nieuwlandlaan/Nijverheidslaan.
Deze worden zoveel mogelijk in een streekeigen haag of
een draad met begroeiing voorzien. In geval van
toonzalen e.d. kan hier van afgeweken worden. Dit om
de zichtbaarheid vanaf het openbaar domein niet te
belemmeren.
Afsluitingen moeten alleszins met de nodige zorg en
visuele kwaliteit voorzien worden. Er wordt hierbij
gestreefd naar een harmonieus geheel.
Bij het plaatsen van afsluitingen wordt steeds rekening
gehouden met verkeersveiligheid (zichtbaarheid op de
openbare weg). Voornamelijk hoekpercelen dienen hier
aandacht aan te schenken.
ook m.o.o. inbraakpreventie zijn perceelsafscheidingen
zonder beplanting toegelaten.

Perceelafscheidingen zijn maximaal 2,50 m hoog en worden uitgevoerd in een:
haag (inheems en standplaatsgeschikt),
een paal- en draadafsluiting met begroeiing,
Houtafsluiting
Een paal- en draadafsluiting zonder begroeiing is enkel mogelijk in functie van zichtbaarheid.

DUURZAAMHEID
Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal aantonen op welke manier men omgaat met
algemene duurzaamheidsprincipes, rekening houdend met functionele, technische en economische
haalbaarheid.

Het PRUP is de juridische vertaling van een sterk
onderbouwde visie waarbij duurzaamheid – in al haar
aspecten – sterk aan bod is gekomen. Dit wordt nu in het
PRUP vertaald.
Aspecten van duurzaamheid worden toegelicht in de
toelichtingsnota bij dit PRUP.

TERMINOLOGIE / DEFINITIES
Bestaande bebouwing: Al de constructies (het geheel aan gebouwen) aanwezig op het terrein zoals grafisch
weergegeven op het plan bestaande toestand. Dit is de feitelijke terreintoestand bij de opmaak van het RUP
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en doet geen uitspraak over de vergunningstoestand van deze gebouwen.
Constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of
uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond
bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of
liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig
ondergronds.
Bouwhoogte: Hoogte van een constructie, gemeten vanaf het gemiddelde peil van de voorliggende weg tot
de bovenkant van de kroonlijst (bij plat dak) of dakrand (bij hellend dak) De maximale bouwhoogte wordt
vastgelegd per bestemmingszone.
Inrichtingsstudie:
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het
beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het
gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit
van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig
meegestuurd aan de advies verlenende instanties in overeenstemming met de toepasselijke procedure voor
de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag moet een bestaande inrichtingsstudie
of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie bevatten.
Deze inrichtingsstudie omvat, voor zover relevant of van toepassing in functie van de aanvraag en aan te
tonen/motiveren door de aanvrager:









de ontsluiting (voor alle vervoerswijzen),
de organisatie van het parkeren (met inbegrip van fietsen)
waterbeheer
bemaling
niveauwijzigingen
de fasering
de groenbuffering en de groenaanleg
de duurzame inrichting, het duurzame materiaalgebruik en de beeldkwaliteit op niveau van het
bedrijfsperceel en op niveau van het bedrijfsgebouw:
1.aantonen efficiënt ruimtegebruik
2. niveau van het bedrijfsperceel: aanleg onbebouwde ruimte, verlichting, parkings,
waterhuishouding, eventuele installaties voor hernieuwbare energie en energierecuperatie en
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groendaken,... .
3. niveau van het bedrijfsgebouw: verzorgde en aantrekkelijke architectuur met speciale aandacht
voor de gevels die naar het openbaar domein zijn gericht, publiciteit, één dominant esthetisch
verantwoord en duurzaam materiaal per gebouw of gebouwengroep, een harmonisch afstemming
(qua kleur als volume) met andere gebouwgroepen, verlichting,...


indien er behoefte is aan hogere bouwhoogten (zie bepalingen in de bijzondere bepalingen per
bestemmingszone) wordt dit verantwoord door het bijvoegen van een lokalisatienota en
visualisatiestudie die aangeeft in welke mate de hoogte van het betreffende bouwwerk/constructie
bijdraagt, dan wel afbreuk doet aan de identiteit van het landschap en al dan niet invloed heeft op
naastliggende percelen en functies. Een visualisatiestudie maakt onderdeel uit van de lokalisatienota.
Hierin wordt inzicht gegeven op welke wijze het bouwwerk zichtbaar is vanuit diverse punten in het
landschap (dichtbij en verder af – 2-10km).

Kleinhandel: handel die bestaat in de directe verkoop van waren in kleine hoeveelheden of aantallen aan
particuliere verbruikers
Terrein – of zone - oppervlakte: totale oppervlakte van de zone waarop de betreffende voorschriften van
toepassing zijn.
Unit: een unit is een onderdeel van een bedrijfsgebouw of gebouwengeheel dat morfologisch als één geheel
wordt ervaren, en dat apart verhuurd of verkocht kan worden.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een bedrijfsgebouw met interne units en een bedrijfsgebouw met
onderscheid in verschillende units. In de zone voor gemengde bedrijvigheid is het de bedoeling dat de
percelen niet verkaveld en opgedeeld worden in functie van het bouwen van aparte units. De
omkeerbaarheid dient gegarandeerd te worden. Een bedrijfsgebouw kan opgedeeld worden in interne units.
Het gebouw wordt als grootschalig en één geheel ervaren.

Referentiebeeld:
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In de overdrukzone kleinschalige bebouwing hoeft de omkeerbaarheid niet verzekerd te worden. De percelen
zijn er kleiner en de nabijheid van woonfragmenten verantwoorden een afbouw naar een meer
kleinschaligere bebouwing. In deze zone kan een bedrijfsgebouw geconstrueerd worden met onderscheid in
verschillende units.

Referentiebeeld:

Vloeroppervlakte: De buitenwerks gemeten oppervlakte van alle bovengrondse bouwlagen van een
gebouw.
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ARTIKEL 1 ZONE VOOR WONEN
CATEGORIE wonen

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming

Bestemming

Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen

Het betreft in principe de bestendiging van de huidige
terreinsituatie, m.n. de achterliggende tuinen bij de
woningen gelegen aan de straat Eekhoornbos. Samen
met de vooraan gelegen gewestplanbestemming
woongebied, geldt ook hier hetzelfde voorschrift.
Deze zonering houdt enkel een correctie van de huidige
bestemmingszone grens op het gewestplan in.

Inrichting

Inrichting

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn
toegelaten voor zover ze, wat schaal en ruimtelijke impact betreft, verenigbaar zijn met de omgeving.
Activiteiten in het woongebied moeten beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat
schaal en ruimtelijke impact betreft. Met inpassing in de omgeving wordt bedoeld: de inplanting, het reliëf en
de bodemgesteldheid, het bouwvolume en het uiterlijk, … van het project of gebouw. Daarbij wordt tenminste
aandacht besteed aan:

De relatie met de in de omgeving aanwezige functies;

De invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers;

De invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;

De relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen;

De bestaande of gewenste woondichtheid;

De inpassing in de omgeving.
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ARTIKEL 2 ZONE VOOR GEMENGD BEDRIJVENTERREIN
CATEGORIE bedrijvigheid

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Deze zone is bestemd voor gemengde bedrijvigheid.

De ontwikkeling van dit gebied omvat in eerste instantie
de herontwikkeling en het revitaliseren van het
bestaande regionaal bedrijventerrein Nieuwland –
Meetshoven. De herontwikkeling van het terrein werd
diepgaand onderzocht.
De ruimtelijke uitgangspunten van de inrichtingsvisie
vormen de basis bij de opmaak van dit PRUP. Met de
herontwikkeling van het bedrijventerrein wil dit PRUP ook
een meer flexibel kader creëren om zo maximaal
mogelijk te kunnen inspelen op de snel veranderende
markt/maatschappij, zonder hierbij afbreuk te doen aan
de vooropgestelde ruimtelijke uitgangspunten en mits er
maximaal rekening wordt gehouden met het bestaande
weefsel en het omliggend landschap.
De flexibiliteit bestaat vooral in de mogelijkheid om
nagenoeg overal kleinere KMO-units toe te staan over
het ganse bedrijventerrein. Er wordt dan ook niet langer
gesproken van een regionaal bedrijventerrein, maar wel
van een gemengd bedrijventerrein.
Weliswaar moet de opdeling in kleinere units steeds
omkeerbaar zijn indien, bij een gewijzigde marktsituatie,
grotere bedrijven zich hier opnieuw willen komen
vestigen.
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Volgende activiteiten zijn toegelaten:
Productie, verwerking, bewerking en herstelling van goederen;
Op- en overslag, voorraadbeheer, groepage en distributie;
Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
Productie en distributie van energie, installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of
energierecuperatie;
Afvalverwerking met inbegrip van recyclage,
Verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen
Dienstverlenende bedrijven
Voorzieningen, inherent en ondersteunend aan het functioneren van het gemengd bedrijventerrein

-

Kantoren en toonzalen zijn enkel toegelaten indien ze gekoppeld zijn aan de toegelaten activiteit van
individuele bedrijven; langsheen de Ter Heidelaan/R25, en in mindere mate langs de hoofdas
Nieuwlandlaan – Gaston Geenslaan – Nijverheidslaan. Op andere locaties wordt dit niet toegestaan.

-

Eén woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf wordt toegestaan indien dit noodzakelijk is voor
toezicht op de werking van het bedrijf, met een maximale vloeroppervlakte van 120 m², steeds
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw.

Zijn ook toegelaten:
Parkeren bij de bedrijfsactiviteit voor de bezoekers en werknemers;
Het aanleggen van nutsleidingen van allerlei aard;
De aanplanting van groenvoorzieningen;
Het stallen van het eigen wagenpark en ander rollend materieel;
De aanleg van de noodzakelijke ontsluitingsinfrastructuur voor gemotoriseerd verkeer, desgevallend
met een privaat of een openbaar karakter.
Paden voor de fietser en de voetganger, al dan niet met een privaat of een openbaar statuut.

Dienstverlenende bedrijven, bvb.: Tankstations car/truckwash, strijkatelier, fietsherstelpunt, , …
Door de ligging vlakbij het stadscentrum en de mogelijke
synergie, worden nieuwe horeca-activiteiten bij voorkeur
in het centrum van Aarschot gevestigd.
Langsheen de Ter Heidelaan kunnen percelen gebruik
maken van de zichtlocatie. De uitstraling van gebouwen
en perceel inrichting vraagt hier bijzondere aandacht. In
het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige
vergunning wordt aangetoond hoe hiermee omgegaan
wordt.
Het plaatsen van een conciërgewoning mag niet enkel
op basis van veiligheidsredenen zoals diefstalpreventie.
Het hinderaspect wordt onderzocht in de
milieuvergunning.

Dit kunnen zowel personenwagens als vrachtwagens zijn.
Medegebruik van parkeerplaatsen is toegelaten.
Indien bedrijven het parkeren op het bedrijventerrein
gemeenschappelijk willen organiseren, is dit toegestaan.
Belangrijk hierbij is dat er goede afspraken gemaakt
worden in het kader van beheer en veiligheid op de
parking.
Deze infrastructuren maken integraal deel uit van een
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kwaliteitsvol en hedendaags bedrijventerrein.
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
Uitsluitend agrarische productie;
Zuivere kleinhandel;
Zuivere kantoorfunctie
Bank- en verzekeringsagentschappen
Zuiver wonen
Inplanting van inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999
tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, is
niet toegelaten. .

Deze bepaling slaat op de hogedrempelinrichtingen

Inrichting

Inrichting

De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning toont aan dat de aanvraag voldoet aan volgende
principes inzake duurzaam materiaalgebruik en beeldkwaliteit. De volgende inrichtingsprincipes staan voorop:

Een kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsperceel en de afwerking van de bedrijfsgebouwen:
Bedrijfsgebouwen worden zo gebouwd dat ze aanpasbaar zijn in functie van hergebruik. Indien het
bedrijfsverzamelgebouwen betreft wordt deze steeds opgevat als één totaal gebouw met één
dominant esthetisch verantwoord en duurzaam materiaal. Een harmonische afstemming, zowel qua
kleur als volume, met andere gebouwengroepen wordt nagestreefd. Er wordt gestreefd naar een
grootschalig voorkomen, ook al is het gebouw opgedeeld in meerdere bedrijfsunits.

Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde, sobere en aantrekkelijke architectuur, met
speciale aandacht voor gevels die zich richten naar de hoofdwegenstructuur (Ter Heidelaan/R25,
Nieuwlandlaan/Nijverheidslaan), naar de Betekomsesteenweg en naar het omliggend – al dan niet
bebouwd – landschap.

Integratie van het ontwerp in de omgeving. Relatie met omliggende functies en elementen i.f.v.
mogelijke hinder.

Zorgvuldig ruimtegebruik: het optimaal gebruiken van de percelen, echter rekening houdend met de
verplichtingen inzake veiligheid.

Er wordt geen maximale perceel oppervlakte
vastgelegd, aangezien op (lange) termijn ook
grootschalige bedrijven (multinationals e.d.) hier opnieuw
een plaats moeten kunnen krijgen.
Het is dan ook belangrijk dat er rekening gehouden
wordt met de omkeerbaarheid van opdeling van
gebouwen. Ten allen tijden moeten grote bedrijven ook
hier terug hun plaats kunnen krijgen. Verkavelen van
percelen met het oog op individuele verkoop is dan ook
niet gewenst.

Rekening houdend met de hierboven opgesomde principes zijn alle werken, handelingen en wijzigingen die
nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming toegelaten met in acht name van:

Gezien de noodzaak tot flexibiliteit is het belangrijk dat er
ook gestreefd wordt naar generieke gebouwen. Een
generieke architectuur maakt het mogelijk om binnen
het gebouw de meest uiteenlopende functies te
huisvesten, zonder al te hoge verbouwingskosten.
Het representatief karakter is belangrijk langsheen het
hoofdwegenstructuur, maar ook daar waar het bedrijf
zichtbaar is vanuit het omliggend landschap (open
valleilandschap, Meetshovenbos) of vanuit de stad.
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Bouwhoogte en afstand

Er wordt globaal geen maximale bouwhoogte opgelegd in het bedrijventerrein. In geval de
bedrijfsactiviteit een grotere bouwhoogte dan 12m nodig heeft, dient een lokalisatie- en
visualisatienota bijgevoegd te worden in het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige
vergunning. Via overdrukken wordt in sommige delen wel een maximale bouwhoogte opgelegd.

Bouwen in meerdere bouwlagen is verplicht voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten,
dienstverlenende activiteiten, de ondersteunende nevenbestemmingen als conciërgewoning,
kantoorruimten, sociale voorzieningen voor de werknemers. Van deze regel kan gemotiveerd
afgeweken worden omwille van veiligheids-, technische, organisatorische of ruimtelijke/architecturale
redenen.

De achteruitbouwzone/voorbouwlijn t.o.v. de wegenis bedraagt 12m uit de rooilijn van de
voorliggende Nieuwlandlaan, Nijverheidslaan en Gaston Geenslaan. In de
pijpenkoppen/insteekwegen wordt de inplanting van 8m uit de rooilijn eveneens nagestreefd. Hierop
kan gemotiveerd worden afgeweken, en mits inrinchtingsplan.

De bouwvrije afstand tot de kavelgrenzen staat in relatie tot de bouwvorm (open, halfopen of
gesloten), de afstand tot de meest nabije bebouwing, de bouwhoogte en noodzakelijke
brandontsluitingswegen. Het bouwen in halfopen bouwverband, en desgevallend gesloten
bouwverband eventueel met onderdoorgang, wordt proactief nagestreefd.

Uit de aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning moet blijken dat het bouwen van een hoog
bedrijfsgebouw (meer dan 12m) of inplanting van bvb.
een verticaal element geen hinder veroorzaakt naar
omliggende gebouwen, functies, …

Er kan van de vooropgestelde voorbouwlijn afgeweken
worden indien hiervoor grondige redenen zijn en dit
goed gemotiveerd wordt.
Voor de Ter Heidelaan wordt de bouwlijn bepaald door
wegbeheerder (Afdeling Wegen en Verkeer).

Een schriftelijk voorafgaand akkoord met de aanpalende eigenaar is noodzakelijk voor de aanvragen die
beperkend zijn naar de bouwmogelijkheden op het aanpalende perceel.
Zuinig ruimtegebruik
Een optimale perceelsbezetting is verplicht.
Noodzakelijke voorzieningen moeten op eigen terrein voorzien worden, tenzij hiervoor gewerkt wordt in
gemeenschappelijke structuren.

Noodzakelijke voorzieningen: parkeren,
hemelwaterbuffering…

Het in open lucht stapelen of ophopen van goederen die noodzakelijk zijn voor het productieproces is
toegelaten, in zoverre deze goederen omwille van veiligheidsredenen of welzijnsredenen niet afgezonderd
dienen te worden. Bedrijfspercelen gelegen langsheen de hoofdwegenstructuur of deze zichtbaar vanuit de
stad of het open omliggend landschap dienen de opslag in open lucht zo te organiseren dat deze uit het zicht
onttrokken is.

Aan het zicht onttrekken kan bvb. door er een haag rond
te planten

Opdeling van gebouwen
Opdeling van een gebouw of gebouwengeheel in units is toegelaten. Deze opdeling in units moet
omkeerbaar zijn in de zin dat de fysieke verschijning van het gebouw of gebouwengeheel gevrijwaard blijft en
de interne opdeling kan opgeheven worden in functie van grootschaligere bedrijfsactiviteiten. De gronden
mogen niet verkaveld worden in functie van units tenzij anders bepaald in de overdrukzone kleinschalige
bebouwing. Het beheer van het bedrijfsgebouw of gebouwengeheel moet onder één centraal beheer

0014-001a | PRUP ‘Bedrijventerrein Aarschot’ _ Stedenbouwkundige Voorschriften | 14

blijven.

De inrichtingsvisie, opgemaakt bij de visievorming
‘Bedrijvig Aarschot, en goedgekeurd door de
verschillende betrokken partijen (stad Aarschot,
Interleuven, Provincie Vlaams-Brabant en POM VlaamsBrabant) kan functioneren als een leidraad bij de
toekomstige herontwikkeling van het bedrijventerrein.

Inrichtingsstudie
Bij vergunningsplichtige werken wordt een inrichtingsstudie toegevoegd aan het dossier voor de
vergunningsaanvraag. De elementen die relevant zijn voor deze aanvraag, worden in deze inrichtingsstudie
opgenomen. Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie
bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins rekening gehouden
worden met de reeds gerealiseerde elementen binnen het gebied. Bovendien mag de nieuwe ontwikkeling
geen hypotheek leggen op toekomstige ontwikkelingen.

Deze inrichtingsstudie kan samen met de betrokken
diensten en beheerder doorgesproken worden, alvorens
de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning
wordt ingediend.
Dit betekent dat gebouwen mogen opgedeeld worden
in verschillende units, maar de gronden mogen niet
verkaveld of afzonderlijk verkocht worden in functie van
units.

Beheer

Beheer

Flexibel bedrijventerrein:

Omwille van de schaal van het bedrijventerrein, is het
belangrijk dat de mogelijkheid dat grote bedrijven zich
hier zouden vestigen niet uitgesloten wordt, ook al stelt
deze vraag zich nu niet.
Flexibiliteit staat in dit bedrijventerrein voorop. Het is
belangrijk dat de ingerichte infrastructuur kan voldoen
aan snelle economische ontwikkelingen en behoeften.
Via gericht beheer wordt de opdeling van grote hallen
mogelijk gemaakt, indien hier behoefte aan is. Dit beheer
zal er ook voor zorgen dat, indien er een vraag komt van
een groot bedrijf, op éénvoudige wijze hiervoor een
geschikte plaats kan gevonden worden.

Tenzij anders aangegeven (met zones in overdruk) wordt het beheer gericht op een flexibele werking van het
bedrijventerrein en de nadruk op zuinig ruimtegebruik. Zo zal steeds de omkeerbaarheid naar de vraag van
grote bedrijven om zich te vestigen mogelijk moeten zijn. Dit zal enerzijds moeten blijken uit de bouwplannen,
anderzijds vraagt dit een specifieke aanpak inzake uitgifte (verkoop – verhuur – mogelijkheden i.f.v.
terugkoop).
Elk individueel bedrijfsperceel moet rechtstreeks ontsloten zijn naar de openbare weg.
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OVERDRUK Kleinschalige Bebouwing
Deze zones zijn overgangszones die ervoor moeten zorgen dat het bedrijventerrein zich op een ruimtelijk
verantwoorde manier inpast in zijn omgeving.
Binnen deze zones staat de kleinschaligheid van de bebouwing voorop, ongeacht de bestemming van het
gebouw. Er wordt hierbij gestreefd naar een schaalverkleining van de gebouwen en constructies. Hiervoor
wordt een architectuurtaal gehanteerd die de kleinschaligheid accentueert en dit door een sterke verticale
gevelgeleding, divers materiaalgebruik, een beperkte bouwhoogte, … . Binnen de overgangszone is
omkeerbaarheid, i.f.v. het huisvesten van grootschalige bedrijfsactiviteiten in de toekomst, geen prioriteit.
Bedrijfsgebouwen die gelegen zijn aan de Nijverheidslaan kunnen zowel grootschalig als kleinschalig
ontwikkelen. De gronden mogen verkaveld worden in functie van units.

OVERDRUK Kleinschalige bebouwing
Om het bedrijventerrein op een goede manier in te
passen in het bestaande, bebouwde en onbebouwde,
landschap worden er een aantal overgangszones
voorzien. Deze zones staan in voor een ruimtelijkmorfologisch kwalitatieve overgang tussen de bestaande
kleinschalige woonfragmenten, namelijk in de
Betekomsesteenweg en de Spoorwegstraat, en de
grootschalige bebouwing op het bedrijventerrein.
Gronden gelegen binnen deze overdrukzone
“overdrukzone kleinschalige bebouwing” mogen
bebouwd worden.

De maximale bouwhoogte wordt vastgelegd op 8,00 m. In geval de bedrijfsactiviteit een grotere bouwhoogte
nodig heeft, dient een lokalisatie- en visualisatienota bijgevoegd te worden in het aanvraagdossier voor de
stedenbouwkundige vergunning en kan hier gemotiveerd van afgeweken worden, bvb.: in functie van het
productieproces.

Indien er langs de Nijverheidslaan gekozen wordt voor
een grootschalige ontwikkeling, is de bouwhoogte van
12m eveneens toegelaten.

De gebieden die in deze overdrukzones gelegen zijn, worden zoveel mogelijk via de Nijverheidslaan ontsloten.
Een individueel bedrijfsperceel hoeft niet rechtstreeks ontsloten te zijn naar de openbare weg.

Een individueel bedrijfsperceel hoeft niet in eerste
bouworde rechtstreeks ontsloten te zijn naar de
openbare weg. Een bedrijfsperceel kan met een private
weg en erfdienstbaarheid ontsloten worden naar de
openbare weg.
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ARTIKEL 3 ZONE VOOR WONEN EN WERKEN
CATEGORIE bedrijvigheid

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
De hoofdfunctie binnen deze zone kan zowel wonen als bedrijvigheid zijn.
De bedrijvigheid die hier gehuisvest wordt, is beperkt van omvang en mag geen hinder veroorzaken ten
aanzien van de woonfunctie.

Bestemming
Concreet wordt er een oplossing gezocht voor de
bestaande woonlinten gelegen in of aan de rand van
het bedrijventerrein respectievelijk langs de
Betekomsesteenweg en de Spoorwegstraat. Het betreft
grotendeels de bestendiging van de bestaande
toestand, namelijk een vooraan gelegen open woning
met daarachter een opslagloods of atelier. Op termijn
zou deze bestemmingszone op die manier ingevuld
kunnen worden. Dit betekent een meerwaarde voor
zowel de woonbuurt als voor de bedrijvigheid. Grote
bedrijven worden geweerd uit de woonstraten:
Betekomsesteenweg en Spoorwegstraat. Tegelijkertijd
ontstaat er een divers aanbod aan bedrijfsgebouwen op
gemengd bedrijventerrein van Aarschot.
Er wordt hier vooral gedacht aan kleinere ambachtelijke
activiteiten.

Zowel de woonfunctie als de bedrijfsfunctie vormen in deze zone de hoofdbestemming. Dit betekent dat er op
het perceel ruimte is voor één volwaardige woning én/of voor bedrijfsgebouwen. In de woning zijn
nevenbestemmingen als ontvangstruimte, kleine toonzaal en/of kantoren eveneens toegestaan.

De hinderaspecten worden beoordeeld binnen de
reguliere milieuwetgeving.

Inrichting

inrichting

Binnen deze bestemmingszone staat de kleinschaligheid van de bebouwing voorop, ongeacht de
bestemming van het gebouw. Er wordt hierbij gestreefd naar een schaalverkleining van de gebouwen en
constructies ten opzichte van de omliggende zone voor gemengd bedrijventerrein (art. 2). Hiervoor wordt een
architectuur gehanteerd die de kleinschaligheid accentueert en dit door een sterke verticale gevelgeleding,

Het betreft het bouwblok gelegen tussen Demer,
spoorweg, Nieuwlandlaan en Betekomsesteenweg (brug
over de spoorweg). De herontwikkeling van deze zone
moet een antwoord bieden op de voorziene
ontwikkeling van de ‘Kop van Nieuwland’. Vooreerst zou
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divers materiaalgebruik, een beperkte bouwhoogte, … . Binnen deze bestemmingszone is omkeerbaarheid,
i.f.v. het huisvesten van grootschalige bedrijfsactiviteiten in de toekomst, geen prioriteit.

De woning/bedrijfsgebouw wordt ingeplant in open, halfopen of gesloten bebouwingsvorm. De vrijstaande
gevel(s) van woningen/bedrijfsgebouwen worden ingeplant op minstens 4,00 m van de perceelgrens. De
woning/bedrijfsgebouw wordt ingeplant op de bouwlijn van de Betekomsesteenweg.
De maximale bouwhoogte van de woning/bedrijfsgebouw bedraagt 8,00 m. Hiervan kan gemotiveerd
afgeweken worden.
Mits akkoord van de buur of buren kan het bedrijfsgebouw ook ingeplant worden op de perceelgrens. Zo
ontstaat er een koppeling van bedrijfsgebouwen. Dit kan op één of beide perceelgrenzen. De inplanting
dient op die manier te gebeuren dat de privacy hinder ten aanzien van de woonfunctie tot een minimum
beperkt blijft en zo dat de woonkwaliteit gegarandeerd blijft.

het bouwblok zich moeten omkeren richting de Demer.
De zone vormt een scharnier tussen de grootschalige
bedrijvigheid en de stad, de stationsontwikkeling (Kop
van Nieuwland) en het historisch gegroeid woonlint
Betekomsesteenweg. Deze laatste vormt bovendien een
belangrijke invalsweg van en naar het stadscentrum van
Aarschot. In de zone wordt een mengvorm nagestreefd
van wonen en werken. In tegenstelling tot de rest van de
zone Wonen & Werken, worden hier de woonfunctie,
kantoren en kleine specifieke ambachtelijke activiteiten
wel gestapeld en geschakeld in één of meerdere
bouwvolumes.

Alle andere geldende regelgeving blijft van toepassing.
Deelzone tussen spoorweg en Nieuwlandlaan
In de zone tussen de Demer, de spoorweg, de Nieuwlandlaan en de brug over de spoorweg wordt maximaal
gestreefd naar het schakelen, stapelen en verweven van allerlei functies met elkaar. De ontwikkeling zoekt
morfologisch aansluiting bij het project ‘Kop van Nieuwland’. In deze zone zijn meergezinswoningen
toegestaan.
Wanneer deze zone voor minstens 50% in één project gerealiseerd wordt, is een maximale bouwhoogte van
de volumes van 12,00 m toegelaten. Binnen de ganse zone is het mogelijk om, binnen de compositie van de
verschillende bouwvolumes, één of twee architecturale accenten te voorzien. De maximale bouwhoogte van
deze accenten bedraagt 15,00 m.
De inrichtingsstudie, die bij de vergunningsaanvraag moet gevoegd worden, geeft enerzijds duidelijk zicht op
de totale ontwikkelingsmogelijkheden van de hele zone, maar geeft ook de vormelijke relatie met het project
‘Kop van Nieuwland’ weer. Deze laat ook zien dat de architecturale compositie van bouwvolumes maximaal
rekening houdt met privacy. De privacyhinder ten aanzien van de woningen en de woonkwaliteit van iedere
individuele woning moet gegarandeerd blijven. Een volumestudie, die onderdeel uitmaakt van de
inrichtingsstudie, kan deze aspecten visueel weergeven.

0014-001a | PRUP ‘Bedrijventerrein Aarschot’ _ Stedenbouwkundige Voorschriften | 18

ARTIKEL 4 ZONE VOOR BUFFER
CATEGORIE bedrijvigheid

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Het gebied is bestemd voor de inrichting van een landschappelijk vormgegeven bufferzone.
Binnen het gebied zijn natuurontwikkeling en landschapsbouw nevengeschikte functies. Alle werken,
handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.
Bij de aanplant van nieuwe groenvoorzieningen dient gebruik gemaakt van inheemse en
standplaatsgeschikte soorten.

Inrichting
Die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de
landschappelijke waarde niet schaden.
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, onderhoud en herstel van
infrastructuur in functie van waterbeheer voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw
gehanteerd worden.
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ARTIKEL 5 ZONE VOOR AGRARISCH GEBIED MET ECOLOGISCH BELANG - WATERBERGING
CATEGORIE landbouw

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Agrarische bestemming met ecologisch belang zijn gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna
en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op aanpalende groengebieden een uitgesproken
ecologische waarde hebben.

Bestemming
Het betreft in principe niet meer dan een correctie van
de huidige bestemmingszone grens op het gewestplan.
De aansluitende gewestplanbestemming wordt hier
overgenomen. Daarnaast worden ook werken in het
kader van afgravingen mogelijk gemaakt. In het kader
van de afbakening van de agrarische en natuurlijke
structuur kan het Vlaams gewest een initiatief nemen
voor een invulling/ontwikkeling van dit gebied.

Inrichting
Die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de
landschappelijke waarde niet schaden.
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, onderhoud en herstel van
infrastructuur in functie van waterbeheer voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw
gehanteerd worden.

Inrichting
Het inschakelen van het gebied ten westen van de
beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein moet
toelaten de vermindering van ruimte voor het
watersysteem te compenseren. De bepaling laat ook toe
dat de oude Demerarmen in hun oorspronkelijke vorm
hersteld worden.
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ARTIKEL 6: ZONE VOOR LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOL AGRARISCH GEBIED
CATEGORIE landbouw

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Deze zone is bestemd voor agrarische activiteiten in de ruime zin, rekening houdend met de bestaande
landschappelijke uitstraling van deze zone en haar omgeving

Het gaat om een correctie van het gewestplan. Deze
zone sluit aan aan de naastliggende bestemming in het
gewestplan, m.n. landschappelijk waardevol agrarisch
gebied.
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ARTIKEL 7 ZONE VOOR PARK
CATEGORIE overig groen

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park. Het betreft de
westelijke randzone van het park Elzenhof.
Binnen het gebied zijn natuurbehoud, bosbouw en landschapszorg nevengeschikte functies. Alle werken,
handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.

Bestemming
Deze bestemmingszone sluit aan op de bestemming
parkzone van het PRUP Stationsomgeving. Het park
Elzenhof kan zich verder ontwikkelen als een groen en
recreatieve pool binnen Aarschot.De aanwezige groene
ruimte van het Elzenhof wordt bevestigd als parkzone.

Inrichting
Werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de
cultuurhistorische waarden, landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied bewaard blijven en de
sociale functie niet geschaad wordt.

Inrichting
De inrichting van dit gebied dient naadloos aan te sluiten
op de inrichting van het ganse park Elzenhof, zoals
omschreven in het PRUP Stationsomgeving.

Bij de aanplant van nieuwe groenvoorzieningen dient gebruikt gemaakt van inheemse en
standplaatsgeschikte soorten.
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ARTIKEL 8 ZONE VOOR NATUUR
CATEGORIE reservaat en natuur

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk
milieu. Recreatief medegebruik is een ondergeschikte functie.

Bestemming
Deze bestemmingszone sluit aan op de noordelijk
gelegen gewestplanbestemming natuurgebied. Het
betreft in principe niet meer dan een correctie van de
huidige bestemmingszone grens op het gewestplan.
In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur. Recreatief
medegebruik laat evenwel toe dat bepaalde zones in
het natuurgebied afgeschermd kunnen worden, niet
toegankelijk zijn voor het publiek omwille van de
natuurwaarde.
Aan de westzijde van het bedrijventerrein maakt deze
bestemmingszone het mogelijk om de Oude
Demerarmen weer aan te leggen in hun oorspronkelijke
vorm.

Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de instandhouding en
het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de landschapswaarden zijn toegelaten.

Inrichting
De inrichting van dit gebied dient naadloos aan te sluiten
op de inrichting van Meetshovenbos.

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt, zijn volgende
werken en handelingen eveneens toegestaan:

het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur voor 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;

de aanleg, onderhoud en herstel van infrastructuur in functie van waterbeheer voor zover de
technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.

Kleinschalige infrastructuur bestaat onder meer uit:
toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden,
wegafsluitingen, informatieborden, knuppelpaden,
zitbanken, picknicktafels, vuilnisbakken, … .
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ARTIKEL 9 ZONE VOOR OPENBAAR NUT - RWZI
CATEGORIE gemeenschaps- en nutsvoorzieningen

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Het gebied is bestemd voor de inplanting van een RWZI en bijhorende noodzakelijke constructies, uitrusting en
dienstgebouwen in functie van de RWZI.
Inrichting
Plaatsing van de constructies en de gebouwen
De constructies en gebouwen worden zodanig geplaatst dat een maximaal bedrijfscomfort gecombineerd
wordt met een minimale terreininname. Bij de plaatsing van de constructies en gebouwen zal rekening
gehouden worden met mogelijke uitbreidingen van de verwerkingscapaciteit en/of met de te verwachten
nieuwe technieken.
Afmetingen en constructies
De maximale totale (bouw)hoogte van de nieuwe constructies en van de nieuwe dienstgebouwen bedraagt
maximum 5 m. t.o.v. het maaiveld.
Welstand van de gebouwen
De gevels van de nieuwe dienstgebouwen worden uitgevoerd in gevelsteen. De dakbedekking wordt
uitgevoerd in dakpannen, tegelpannen of leien bij hellende daken. Platte daken of lichthellende daken
worden ingericht als ‘groendak’.
Verharding
Verhardingen worden uitgevoerd in kleinschalige, waterdoorlatende materialen zoals betonstraatstenen,
dolomiet, grasdallen,… . Op plaatsen waar i.f.v. de exploitatie en opgelegde sectorale voorwaarden
ondoordringbare verhardingen noodzakelijk zijn, worden de verhardingen uitgevoerd in KWS of beton. De
onverharde delen worden ingericht met inheemse en standplaatsgebonden soorten.
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ARTIKEL 10 TRACÉ RINGSTRUCTUUR
CATEGORIE lijninfrastructuur

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming

Bestemming

Dit tracé is bestemd voor het behoud, de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van de openbare
wegenis.

Dit tracé omvat de Ter Heidelaan en de R25, zij maken
beiden deel uit van de ring rond Aarschot. De Vlaamse
overheid is beheerder van deze weg.

Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van
die voor verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden.

Inrichting
Deze zone werd niet hard ingetekend aangezien er
plannen opgemaakt worden waarbij er gedacht wordt
om een ventwegen systeem te voorzien parallel aan de
Ter Heidelaan. Hiervoor zullen hoogstwaarschijnlijk
grondinnames moeten gebeuren. Dit kan best gebeuren
in kader van een concreet wegenisdossier. Natuurlijk
kunnen nu reeds onderhandelingen opstarten in functie
van verwerving in der minne. Het tracé wordt indicatief
ingetekend, over de bestaande rooilijnen. De
inrichtingsvisie (goedgekeurd door de stad Aarschot,
Interleuven, Provincie Vlaams-Brabant en POM VlaamsBrabant) kan een leidraad zijn bij de herinrichting van dit
openbaar domein. Onder aanhorigheden van
weginfrastructuur wordt onder andere verstaan: al dan
niet verharde bermen, grachten en taluds, de
stationneer- en parkeerstroken, de weginstallaties en
wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de
beplantingen, de veiligheidsuitrustingen zoals
stootbanden en hulpposten, de geluidswerende
constructies, de parkeerplaatsen langs autosnelwegen.

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers,
ecologische verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal
openbaar vervoer, lokale dienstwegen, jaagpaden, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor
niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.
Tevens is het mogelijk om binnen het openbaar domein ruimte te voorzien voor de opvang, de infiltratie, de
vertraagde afvoer of het bufferen van hemelwater en de landschappelijke inkleding hiervan.
De niet verharde delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie en buffering van hemelwater en
worden bij voorkeur als groene zone aangelegd. De groene zone wordt ingericht met streekeigen soorten.
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Langsheen de Ter Heidelaan wordt er maximaal ingezet op het behoud, de aanleg en het beheer van de
structurerende groenelementen en waterbeheersingswerken.
Langsheen de Ter Heidelaan wordt ruimte voorbehouden voor de landschappelijke inrichting van het
openbaar domein met het oog op het herkenbaar maken en structureren van het bedrijventerrein in haar
geheel. Volgende werken zijn toegestaan:

Werken en handelingen met betrekking tot park- en landschapsinrichting en waterbeheersing;

De aanleg, het inrichten of uitrusten van voetpaden, fietspaden of wegen in waterdoorlaatbare
verhardingen;

De aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen en oversteken van de zone ten behoeve van
de realisatie van een goed uitgebouwd padennetwerk;

Werken, handelingen en wijzigingen ten algemene nutte, met name het aanbrengen van
verhardingen, de aanleg, de inrichting en het onderhoud van openbare wegenis, reliëfwijzigingen.
Toegangen naar bedrijven rechtstreeks vanaf de Ter Heidelaan worden zoveel mogelijk beperkt.

Door de Ter Heidelaan van een kwaliteitsvolle
landschappelijke inrichting te voorzien, wordt de
uitstraling van het bedrijventerrein verhoogd. In deze
zone wordt ook ruimte voorzien voor de aanleg van
infrastructuren voor gemeenschappelijke
hemelwaterbuffering onder vorm van wadi’s en open
grachtstructuren.
De totaalinrichting zal refereren naar het valleilandschap,
waarin dit bedrijventerrein gelegen is.
De breedte is afhankelijk van de landschappelijke
inrichting van het terrein en de ruimte die hiervoor nodig
is en de eventueel noodzakelijke ruimte voor
gemeenschappelijke hemelwaterbuffering. De breedte
kan variëren, afhankelijk van de noodzakelijke breedte
en de mogelijkheden die er zijn om ruimte in te nemen.
Het kan geenszins de bedoeling zijn om bestaande
bedrijven te hypothekeren in hun dagelijkse werking.
Om de veiligheid voor zachte weggebruikers te
verhogen worden insteken vanaf de Ter Heidelaan tot
een minimum beperkt. Kruisingen met fietspaden worden
op die manier verminderd.
Bovendien wordt op die manier een doorlopende
inrichting van het openbaar domein als landschappelijk
structurerend element gecreëerd die de uitstraling van
het hele terrein ten goede komt.
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ARTIKEL 11 TRACÉ HOOFDONTSLUITING BEDRIJVENTERREIN
CATEGORIE lijninfrastructuur

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Dit tracé is bestemd voor het behoud, de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van de openbare
wegenis.

Bestemming
Dit tracé omvat de as Nieuwlandlaan – Gaston
Geenslaan - Nijverheidslaan. De stad Aarschot is
beheerder van de weg.

Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassen van
de verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en
wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen,
jaagpaden, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.

Inrichting
Deze zone werd niet hard ingetekend, maar indicatief
weergegeven op het grafisch plan. Voor de herinrichting
van de weg en om voldoende ruimte te voorzien voor
het gemeenschappelijk opvangen van hemelwater
zullen hiervoor hoogstwaarschijnlijk grondinnames
moeten gebeuren. De aanpalende percelen kunnen
worden opgenomen in een onteigeningsplan.

Om integraal waterbeheer te kunnen realiseren is het tevens mogelijk om binnen het openbaar domein ruimte
te voorzien voor de opvang, de infiltratie, de vertraagde afvoer of het bufferen van hemelwater en de
landschappelijke inkleding hiervan. Naast een wegenisdossier dient er dan ook een
landschapsinrichtingsstudie worden toegevoegd bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Ontsluitingspunten tot de aanliggende bedrijfspercelen worden steeds tot een absoluut minimum beperkt.
Indien een bedrijf eveneens kan ontsluiten via een lokale weg, dan zal de ontsluiting op de hoofdweg op
termijn dienen te verdwijnen. Indien bedrijven niet via een lokale weg kunnen ontsluiten, zal er steeds een
ontsluitingspunt voorzien worden, doch slechts één en met een zo beperkt mogelijke breedte.
De niet verharde delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie en buffering van hemelwater of te
worden aangelegd als een groene zone. De groene zone wordt ingericht met streekeigen soorten.

In functie van verkeersveiligheid en het zoveel mogelijk
beperken van toegangen over vrij liggende fietspaden
heen, worden de toegangen langsheen de
Nieuwlandlaan en Nijverheidslaan zoveel mogelijk
beperkt. Indien mogelijk richten bedrijven zich zoveel
mogelijk naar de insteekwegen in functie van hun
ontsluiting.
Hierdoor komt er ook meer ruimte vrij om een
wadistructuur ikv gemeenschappelijke
hemelwaterbuffering te kunnen voorzien.
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Langsheen deze hoofdontsluiting wordt er maximaal ingezet op het behoud, de aanleg en het beheer van de
structurerende groenelementen en waterbeheersingswerken.
Langsheen de hoofdontsluiting wordt ruimte voorbehouden voor de landschappelijke inrichting van het
openbaar domein met het oog op het herkenbaar maken en structureren van het bedrijventerrein in haar
geheel. Volgende werken zijn toegestaan:

Werken en handelingen met betrekking tot park- en landschapsinrichting en waterbeheersing;

De aanleg, het inrichten of uitrusten van voetpaden, fietspaden of wegen in waterdoorlaatbare
verhardingen;

De aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen en oversteken van de zone ten behoeve van
de realisatie van een goed uitgebouwd padennetwerk;

Werken, handelingen en wijzigingen ten algemene nutte, met name het aanbrengen van
verhardingen, de aanleg, de inrichting en het onderhoud van openbare wegenis, reliëfwijzigingen.
Toegangen naar bedrijven rechtstreeks vanaf de hoofdontsluiting worden zoveel mogelijk beperkt.

Door de hoofdontsluiting van een kwaliteitsvolle
landschappelijke inrichting te voorzien, wordt de
uitstraling van het bedrijventerrein verhoogd. In deze
zone wordt ook ruimte voorzien voor de aanleg van
infrastructuren voor gemeenschappelijke
hemelwaterbuffering onder de vorm van wadi’s en open
grachtstructuren.
De totaalinrichting zal refereren naar het valleilandschap,
waarin dit bedrijventerrein gelegen is.
De breedte is afhankelijk van de landschappelijke
inrichting van het terrein en de ruimte die hiervoor nodig
is en de eventueel noodzakelijke ruimte voor
gemeenschappelijke hemelwaterbuffering. De breedte
kan variëren, afhankelijk van de noodzakelijke breedte
en de mogelijkheden die er zijn om ruimte in te nemen.
Het kan geenszins de bedoeling zijn om bestaande
bedrijven te hypothekeren in hun dagelijkse werking.
Om de veiligheid voor zachte weggebruikers te
verhogen worden insteken vanaf de
hoofdontsluitingsweg tot een minimum beperkt.
Kruisingen met fietspaden worden op die manier
verminderd.
Bovendien wordt op die manier een doorlopende
inrichting van het openbaar domein als landschappelijk
structurerend element gecreëerd die de uitstraling van
het hele terrein ten goede komt.
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ARTIKEL 12 TRACÉ LOKALE WEGEN
CATEGORIE lijninfrastructuur

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
De tracés zijn bestemd voor het behoud, de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van de openbare
wegenis.

Bestemming
Deze tracés omvatten de interne ontsluiting van het
gemengd bedrijventerrein.

Inrichting

Inrichting
De lokale weginfrastructuur staat maximaal in voor de
ontsluiting van de afzonderlijke bedrijfspercelen op het
wegennet. De ontsluiting van het bedrijf kan over de
ganse breedte van het bedrijfsperceel gebeuren, tenzij
blijkt dat er ruimte nodig is i.f.v. het integraal
waterbeheer.

Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassen van
de verkeers- en vervoersinfrastructuur en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en
wijzigingen met het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen,
jaagpaden, recreatienetwerk en waterwegennetwerk en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten.
Ontsluitingspunten tot de aanliggende bedrijfspercelen worden steeds tot een absoluut minimum beperkt.
Indien een bedrijf eveneens kan ontsluiten via een lokale weg, dan zal de ontsluiting op de hoofdweg op
termijn dienen te verdwijnen. Indien bedrijven niet via een lokale weg kunnen ontsluiten, zal er steeds een
ontsluitingspunt voorzien worden, doch maximaal twee en met een zo beperkt mogelijke breedte.
Ook hier kan er binnen het openbaar domein ruimte worden voorzien voor de opvang, de infiltratie, de
vertraagde afvoer of het bufferen van hemelwater en de beperkte landschappelijke inkleding ervan. Indien
dit echter niet noodzakelijk blijkt, kan een bedrijf ontsluiten over de ganse breedte van het bedrijfsperceel.
De niet verharde delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie en buffering van hemelwater of
worden aangelegd als groene zone. De groene zone wordt ingericht met streekeigen soorten.
Beheer
Infrastructuren met een openbaar karakter worden overgedragen aan de stad Aarschot.
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ARTIKEL 13 INDICATIEVE VOET- EN FIETSWEGEN
CATEGORIE lijninfrastructuur

VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
De tracés zijn bestemd voor voet- en fietswegen. Verkeer is enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden
toegelaten nl. voor onderhoud op plaatsen die langs andere wegen onbereikbaar zijn, voor noodsituaties
(brandweer, …) en calamiteiten.
Het gaat om een indicatieve aanduiding, waardoor gegarandeerd kan worden dat het hele terrein
bereikbaar is voor zachte weggebruikers. Indien er meerdere mogelijkheden zijn om naar een bepaalde
richting te ontsluiten, moet er minstens één gerealiseerd worden.
Inrichting
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassen van
voet- en fietswegen en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog
op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, lokale dienstwegen, jaagpaden,
recreatienetwerk toegelaten.

Bestemming
Deze tracés omvatten samen met de wegenstructuur het
fijnmazig padennetwerk binnen het gemengd
bedrijventerrein, dat optimaal aansluit op de bestaande
infrastructuren. Op die manier wordt het bedrijventerrein
vanuit een ruime omgeving zeer goed bereikbaar voor
fiets- en voetganger.

Inrichting

Ook hier kan er, indien dit noodzakelijk zou blijken, binnen het openbaar domein ruimte worden voorzien voor
de opvang, de infiltratie, de vertraagde afvoer of het bufferen van hemelwater en de beperkte
landschappelijke inkleding ervan.
De niet verharde delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie en buffering van hemelwater en
worden bij voorkeur als groene zone aangelegd. De groene zone wordt ingericht met streekeigen soorten.

0014-001a | PRUP ‘Bedrijventerrein Aarschot’ _ Stedenbouwkundige Voorschriften | 30

ARTIKEL 14 STRUCTURERENDE VALLEI (OVERDRUK)
VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Dit gebied is bestemd voor het behoud, de aanleg en het beheer van de bestaande waterloop en de vallei
als een structurerend groenelement. Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het
functioneren of aanpassing van de waterwegen zijn toegelaten.

Bestemming
Deze bestemmingszone omvat de bestaande
waterlopen binnen de afbakening van het PRUP,
namelijk: Demer, Grote Laak, Heilaak en Moutlaak.

Inrichting en beheer
In de bouwvrije strook zijn volgende werken en handelingen toegelaten:

werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor het beheer van de beek,
volgens de technieken van de natuurtechnische milieubouw;

de aanleg van paaiplaatsen en andere ingrepen met het oog op een meer natuurtechnische
inrichting van het structurerend stedelijk groenelement;

werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor de inplanting van een
pompstation, landschapswaarden eigen aan een beekvallei.

de aanleg, het inrichten of uitrusten van wegen in waterdoorlaatbare verhardingen;

de aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen en oversteken van de zone ten behoeve van
de realisatie van de aangegeven indicatieve wegenis;

werken en handelingen met betrekking tot park- en landschapsinrichting en waterbeheersing;

werken, handelingen en wijzigingen ten algemenen nutte, met name het aanbrengen van
verhardingen, de aanleg, de inrichting en het onderhoud van openbare wegenis, het plaatsen en
onderhouden van inrichtingen van openbaar nut, het plaatsen en wijzigen van verplaatsbare
inrichtingen, rollend materiaal en uithangborden, het vellen van bomen en reliëfwijzigingen.

De bedoeling is een strook vrij te houden voor het
onderhoud van de waterloop.
Een zone van vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste
rand van het talud van de waterloop moet vrij blijven
van elke constructie (inbegrepen terrassen e.a.),
ondergrondse constructies zoals brandstoftanks, wateren rioolputten, e.a., houtstapelplaatsen e.a.,
beplantingen en vaste afsluitingen die de
bereikbaarheid van de waterloop belemmeren. Voor de
Demer bedraagt deze afstand 10m.
Het stapelen van tuinafval en/of het opzetten van
composthopen binnen deze zone is eveneens verboden.
Er dient aandacht te gaan naar het overstromingsvrij
houden van de terreinen zelf.
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Er wordt, ter hoogte van de Demer, een bouwvrije zone van 10m ten opzichte van de waterkering (volledig
gabarit van dijken, keermuren, …) gevrijwaard ten behoeve van waterkeringswerken (aanleggen, verhogen,
versterken en onderhouden van de waterkeringen) en toezicht van de dijk. Bij werken in deze zone het het
verplicht om advies van W&Z in te winnen en de noodzaak voor een stabiliteitsonderzoek na te gaan.

De blauw gearceerde zone wordt ruimer ingetekend dan
de hierboven aangehaalde minimale afstanden, nodig
voor het onderhoud. Naast het onderhoud wordt er ook
ruimte voorzien voor een meer landschappelijke
inkleding van de waterlopen, waarbij de vallei van de
waterloop terug ruimte krijgt en opnieuw herkenbaar
wordt binnen het bebouwd landschap.
Langsheen de waterlopen kunnen langzaam
verkeersroutes ingericht worden. Het valleilandschap van
de Demer, de Grote Laak, de Heilaak en de Moutlaak
fungeren als een zachte ruggengraat doorheen het
bedrijventerrein. Het water, de groene oevers en de
route voor zacht verkeer vormen hiervan de
componenten.
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ARTIKEL 15 LANDSCHAPPELIJKE BUFFER (OVERDRUK)
VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Bestemming
Het gebied is bestemd voor de inrichting van een landschappelijk vormgegeven bufferzone met als doel een
visuele buffering.
Binnen het gebied zijn natuurontwikkeling en landschapsbouw nevengeschikte functies. Alle werken,
handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor deze functies zijn toegelaten.

Bestemming
Op een beperkt aantal plaatsen is het noodzakelijk om
een dichte groenstructuur te voorzien. Het betreft
voornamelijk dichte groenstructuren tussen
bedrijfsactiviteiten en de historisch gegroeide woonlinten.
Daarnaast wordt in het noorden van het bedrijventerrein
eveneens een dichte groenstructuur ingeschreven om
op die manier een overgangszone t.a.v. het
Meetshovenbos te kunnen creëren.

De bufferzone heeft een breedte van 15m.

In de brede landschappelijke buffer aan de westzijde van het bedrijventerrein is het voorzien van een
veiligheidsdijk en de buffering van hemelwater toegestaan. De breedte van deze bufferzone is vastgelegd op
65m.
In deze zone worden geen verhardingen of constructies toegelaten.

Met de brede landschappelijke bufferzone aan de
westzijde van het bedrijventerrein wordt de gearceerde
zone, die ligt aan de westelijke rand van het
bedrijventerrein bedoeld, gelegen in art. 5 “zone
agrarisch gebied met ecologisch belang –
waterberging” en gedeeltelijk gelegen in art. 2 “zone
voor gemengd bedrijventerrein”.

Tussen de Demer en de Moutlaak dient aansluitend aan
de zone "gemengd bedrijventerrein" een veiligheidsdijk
voorzien te worden. Dit is een ingreep gepland volgens
het Ontwikkelingsplan Demer als gevolg van
maatregelen om de natuurlijke processen en het
natuurlijke verloop van de Demer te herstellen. De lage
dijk zou ingericht worden van de Demer, langsheen de
oude Demerarm naar de Moutlaak. Uit berekeningen
van Ontwikkelingsplan Demer blijkt dat men moet
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rekening houden met een overstromingspeil van 12,56 m
TAW bij een T50 storm voor het FIN scenario. De
beschermingsdijk zou moeten aangelegd worden op
een hoogte van 13,50 m TAW.
In de westelijke bufferzone is de opvang van water van
de bedrijvenzone mogelijk, de ontgravingen ter
compensatie kunnen in deze zone (deels) voorzien
worden en de aanleg van infrastructuur in de vorm van
een pompstation, afsluitinstallatie,… ter hoogte van de
kruising van de veiligheidsdijk met de Moutlaak wordt
voorzien.

Inrichting
Die werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de
landschappelijke waarde niet schaden. In deze bufferzone worden minstens hoogstambomen en
onderbegroeiing door heesters voorzien.
Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de aanleg, onderhoud en herstel van
infrastructuur in functie van waterbeheer voor zover de technieken van natuurtechnische milieubouw
gehanteerd worden.
Bij de aanplant van nieuwe groenvoorzieningen dient gebruik gemaakt van inheemse en
standplaatsgeschikte soorten.

Inrichting
Tussen de Demer en de Moutlaak dient aansluitend aan
de zone "gemengd bedrijventerrein" een veiligheidsdijk
voorzien te worden. Dit is een ingreep gepland volgens
het Ontwikkelingsplan Demer als gevolg van
maatregelen om de natuurlijke processen en het
natuurlijke verloop van de Demer te herstellen.
De lage dijk zou ingericht worden van de Demer,
langsheen de oude Demerarm naar de Moutlaak. Uit
berekeningen van Ontwikkelingsplan Demer blijkt dat
men moet rekening houden met een overstromingspeil
van 12,56 m TAW bij een T50 storm voor het FIN scenario.
De beschermingsdijk zou moeten aangelegd worden op
een hoogte van 13,50 m TAW.
In de toelichtingsnota bij dit PRUP wordt een nietlimitatieve lijst van inheemse en standplaatsgeschikte
soorten bijgevoegd.
Beheermogelijkheden van de buffer wordt onderzocht in
parkmanagement
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ARTIKEL 16 NIEUWLAND UITBREIDING (OVERDRUK)
VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Binnen deze overdrukzone is de buffering van hemelwater toegestaan in het kader van de ontwikkeling van
het bedrijventerrein binnen deze zone. Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn toegelaten voor de
aanleg, onderhoud en herstel van infrastructuur in functie van waterbeheer voor zover de technieken van
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden.
Bij de aanleg van het bedrijventerrein binnen deze overdrukzone moet het waterbergend vermogen van het
gebied zoveel mogelijk worden behouden en het overstromingsrisico worden beperkt.
Bij de vergunningsaanvraag dient een inrichtingsstudie toegevoegd worden die inzicht geeft in de
ontwikkeling van de gehele zone en fasering. Deze inrichtingsstudie dient opgesteld te worden volgens de
definitie zoals bepaald in de algemene bepalingen.

Om die reden dient een vergunningsaanvraag voor de
ontwikkeling van dit deel van de regionale bedrijvenzone
steeds gepaard te gaan met milderende maatregelen in
het aanpalend gebied ten westen van het gemengd
regionaal bedrijventerrein. Hiervoor wordt verwezen naar
het PRUP “beperkte uitbreiding Nieuwland”
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ARTIKEL 17 RECHT VAN VOORKOOP (OVERDRUK)
VERORDENEND

TOELICHTEND

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

TOELICHTING | VISIE

Op de percelen en constructies, gelegen in deze zone, is een recht van voorkoopvan toepassing. De
rangorde voor de toepassing van het recht van voorkoop is vastgesteld als volgt: 1. de stad Aarschot, 2.
Interleuven 3. de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. Het recht van voorkoop geldt voor een termijn van
15 jaar.

Het recht van voorkoop wordt toegepast als bedoeld in
Art. 2.4.1. VCRO
Het recht van voorkoop wordt voorzien op de
aangeduide percelen omwille van hun strategische
ligging. Het recht van voorkoop is geen verplichting,
maar een mogelijkheid voor de rechthebbenden om
een kwaliteitsvol beleid te voeren.
Het RUP “Stationsomgeving” blijft van kracht tenzij het
gewijzigd wordt door een ander RUP.
Deze overdrukzone “recht van voorkoop” wordt
opgenomen in dit RUP.

0014-001a | PRUP ‘Bedrijventerrein Aarschot’ _ Stedenbouwkundige Voorschriften | 36

