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1. LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Tuincentrum Intratuin te Aarschot’. Na een globale inleiding wordt ingegaan op de bestaande
toestand, de gewenste ontwikkeling en de eigenlijke verordenende stedenbouwkundige
voorschriften horende bij het grafisch plan.
Hoofdstuk 2 geeft de inleiding weer met de aanleiding voor de opmaak en de situering van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving en het
plangebied en bevatten een overzicht van de relevante juridische elementen.
Hoofdstuk 5 geeft kort de inhoud van het planologisch attest weer alsook de voorwaarden die
bij de goedkeuring gesteld zijn.
Hoofdstuk 6 geeft de relatie met de relevante elementen uit de diverse ruimtelijke
structuurplannen aan.
Hoofdstuk 7 geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijf, gekaderd binnen de
randvoorwaarden van de ruimtelijke structuurplannen en het afgeleverde positieve
planologische attest.
Hoofdstuk 8 onderwerpt het plan aan de watertoets.
Hoofdstuk 9 behandelt de richtlijn met betrekking tot de plan-MER.
Hoofdstuk 10 geeft aan of er gebieden binnen de perimeter van het PRUP vallen onder het
voorkooprecht.
Hoofdstuk 11 geeft de percelen aan die in aanmerking kunnen komen voor planbaten.
Hoofdstuk 12 bevat de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het grafisch plan.
Hoofdstuk 13 vermeldt de op te heffen bepalingen.
Hoofdstuk 14 bestaat uit het grafisch plan.
Hoofdstuk 15 bevat de bijlagen.
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming.
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2. INLEIDING
2.1. Aanleiding
Op 29 oktober 2009 besliste de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om een
positief planologisch attest af te leveren aan de firma Bloemisterij Gaby te Aarschot. Deze
firma werd in 2008 overgenomen door het tuincentrum Intratuin.
Conform artikel 4.4.26 §1 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de provincie er toe
gehouden om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te stellen voor de
toegestane ruimtelijke ontwikkelingen uit het planologisch attest.

2.2. Situering
Het tuincentrum Intratuin situeert zich in de stad Aarschot, meer bepaald in de
deelgemeente Aarschot, een stedelijke kern. Het bedrijf situeert zich binnen het ontwerp PRUP ‘Afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot’ en is gelegen langsheen de N10
(Dieststesteenweg), een secundaire weg type III. Het bedrijf ligt op ongeveer 1.250 m van
het centrum van Aarschot.
Het tuincentrum situeert zich binnen een ‘verstedelijkt’ lint langs de gewestweg. In de
onmiddellijke omgeving bevinden zich verschillende grote commerciële vestigingen
(tuincentrum Intratuin, tuincentrum Verstreken en Free Time center). Omheen deze grote
vestigingen zijn verschillende kleinhandelszaken gevestigd.
In de onmiddellijke omgeving is het kasteel Schoonhoven gelegen. De voormalige
waterpartijen die deel waren van het kasteeldomein zijn reeds decennia geleden
omgevormd tot verblijfscamping. De vijvers worden gebruikt als zwemvijver. In het
noordoosten is een klein bedrijventerrein gesitueerd.
De belangrijkste ruimtelijke structuren zijn parallel van elkaar gesitueerd:
1)
2)
3)
4)

De Distiaanheuvelrug;
De N10 Aarschot-Diest;
De Demervallei;
De Grote Mottebeek
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Situering van het bedrijf op de topografische kaart (bron: NGI)

De activiteiten van het bedrijf richten zich op de verkoop van kamer-, tuin- en vijverplanten,
tuingereedschap en –artikelen, vijver-, interieur- en geschenkartikelen, tuinmeubelen en
potterie. Daarnaast worden ook hobby- en seizoensartikelen verkocht. Er is tevens een
horecazaak (taverne) gehuisvest.
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
3.1. De omgeving van het plangebied.
Het bedrijf is gelegen langs de Diestsesteenweg (N10) op ongeveer 1.250 m van het
centrum van Aarschot. De site is gelegen tussen een uitloper van het woongebied langs de
N10, ten zuiden van een camping (recreatiegebied volgens gewestplan). Iets ten oosten van
de site ligt een zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo volgens het gewestplan. Ten
noorden van de site, op zo’n 1.000 m ervan, stroomt de Demer. Één van haar zijbeken, de
grote Motte, vormt de noordelijk grens van de site.
De site is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter, 50 m strook
langs de N10, en in het achterliggend agrarisch gebied. De percelen grenzen in het uiterste
noorden aan habitat- en vogelrichtlijngebied.
[Het plan heeft geen invloed op het vogelrichtlijngebied en het habitatrichtlijngebied ‘De
Demervallei’ (cfr. advies ANB d.d. 02/07/2009 bij adviesvraag voor het planologisch attest)].

3.2. Een beschrijving van het plangebied.
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt rechtstreeks
(Dieststesteenweg), een secundaire weg type III.

via

de

gewestweg

N10

Het plangebied is gelegen tussen de N10 Aarschot - Diest en de Grote Mottebeek.
De bedrijfssite omvat verschillende serrecomplexen, een woning en een als taverne
ingerichte loods. De onbebouwde ruimte wordt ingenomen door verschillende
parkeerterreinen.
Het plangebied heeft het voorkomen van een erg versnipperd gebied. Rond een
kerngebouw is er steeds bijgebouwd en verbouwd. Deze organische bouwevolutie is
bepalend voor het ruimtelijk voorkomen.
De stapsgewijze groei is sterk herkenbaar:
-

In de morfologie en gevelopbouw van de gebouwen;
In de indeling van het terrein;
De parkeerterreinen liggen verspreid;
Woonhuizen situeren zich te midden van het bedrijfsgebeuren.

De totale oppervlakte in gebruik is ongeveer 4,4 ha.
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Foto 1: zicht op toegang Intratuin vanaf N10

Foto 2 : zicht op toegang parking Intratuin vanaf N10

Foto 3: zicht op de N10 t.h.v. Intratuin

Foto 4: zicht op parking ten noorden van de N10
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Foto 5: Zicht op serres Intratuin

Foto 6: zicht op bedrijfswoning Intratuin

Foto 7: zicht op serres Intratuin

Foto 8: zicht op parking Intratuin richting N10
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4. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND EN JURIDISCHE
TOESTAND
4.1. Bestaande feitelijke toestand
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de topografische kaart.
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de luchtfoto.
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op het kadasterplan.

4.2. Bestaande juridische toestand
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op het gewestplan en BPA’s.
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – andere plannen.
Type plan

In het gebied

In omgeving

Gewestplan(nen)

Gewestplan Aarschot - Diest (KB

Gewestplan Aarschot - Diest (KB

van 7 november 1978 en wijzigingen)
Het betreft woongebied met landelijk
1
karakter en agrarisch gebied

van 7 november 1978 en wijzigingen)

Geen

Op ca. 1,8 km situeert zich het
gewestelijk RUP ‘Afbakening van

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur: Onderdelen van
de
Grote
Eenheid
Natuur
'Demervallei
ten
oosten
van
Aarschot'’

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Algemene plannen van aanleg

Geen

Geen

Bijzondere plannen van aanleg

Geen

Op ca. 500 m situeert zich het
BPA ‘Zonevreemde terreinen
(Ruiterschool Speelhoven)’ (d.d.
27.07.2007)

1

Er wordt aangenomen dat de waterloop ‘De Nieuwe Motte’ de grens vormt tussen het agrarisch gebied en het
aanliggende recreatiegebied / natuurgebied.
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Type plan
Verkavelingsvergunningen
Ankerplaats

In het gebied
Verkaveling 1/V/108 (= parking
Intratuin) (d.d. 29.01.1979)
Geen

In omgeving
Geen

Beschermde monumenten

Geen

Demervallei tussen Aarschot en
Zichem
Geen

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Geen

- Stadsgezicht ‘Onmiddellijke

Beschermde landschappen

Geen

Buurt- en voetwegen

Geen

Geen

Rooilijnplannen

Gewestweg N10

Gewestweg N10

omgeving van de watermolen
‘te Schoonhoven’ (op ca. 350 m)
- Dorpsgezicht ‘Onmiddellijke
omgeving van de hoeve
Speelhoven’ (op ca. 300 m)
Beschermd landschap ‘Achter
Schoonhoven' (grenzend in het
noordoosten aan het plangebied)

(Diestsesteenweg).

(Diestsesteenweg).

Vogelrichtlijngebieden

De rooilijn is gelegen op 13 m uit
de baanas of op 14,5 m uit de
rijwegas.
Geen

De rooilijn is gelegen op 13 m uit
de baanas of op 14,5 m uit de
rijwegas.
De Demervallei (grenzend in het

Habitatrichtlijngebieden

Geen

noordoosten aan het plangebied)
[Het plan heeft hier geen invloed op
(cfr. advies ANB (d.d. 02/07/2009)
voor het planologisch attest)]

Vlaams Ecologisch Netwerk

Geen

Demervallei ten oosten van
Aarschot (grenzend in het

Natuurreservaten

Geen

- Demerbroeken (grenzend in het

Bosreservaten

Geen

Geen

Beschermingszones grondwaterwinning

Ja, binnen zone 3 van de
beschermingszone voor
grondwaterwinning (Weerderlaak –

Ja, de beschermingszone voor
grondwaterwinning Weerderlaak
– Schoonhoven

Bevaarbare waterlopen

Geen

Onbevaarbare waterlopen

Geen

noordoosten aan het plangebied)
noordoosten aan het plangebied)

Schoonhoven)

De Winge (op ca. 650 m²)
De Grote Motte (2de categorie)
(grenzend in het noorden aan het
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plangebied)

Risicozone overstromingsgebied

4.2.1.

Geen

Ten noorden van het plangebied,
onderdeel van het Demerbekken

Vergunningentoestand

Zie kaart bestaande juridische toestand – vergunningentoestand
Stedenbouwkundige vergunningen
Ref. nr.

Nr. index 537
62/S/386-3318 URB

Nr.
1
2
3
4

Datum
1956
1957
01 12 1960
30 08 1962

1/AB/2737

5

21 09 1972

1/AB/9157/75

6

30 12 1975

1/AB/10327/75
1/AB/8682.78

7
8

12 02 1976
27 11 1978

TD.871.352-641

9

04 08 1980

1.AB.5616/81

10

05 10 1981

11

1983

inhoud
Bouwen woning
Bouwen van een serre
Bouwen van een serre
Bijbouwen van twee serres (in één
gebouw)
Aanbouw keuken en eetplaats,
bouw autobergplaats en
magazijnen
Bouwen van tweewoonst, serres
en hangaar
Vernieuwen van serre
Bouwen kelder en vernieuwen van
serre
Aanvraag stedenbouwkundig
attest voor bouw van een serre in
het noorden van perceel 285h-i
Bouwen kelder onder bestaande
serre
Verbouwen van woning

opmerking

Ongunstig advies:
gelegen in
agrarisch gebied

Volgende constructies werden zonder stedenbouwkundige vergunning opgetrokken:
1) Overdekte opslagplaats, horende bij het tuincentrum;
2) Overdekt zwembadje, horende bij woonhuis;
3) Veranda als uitbreiding van de zit/eetruimte in de ‘Coffeegarden’.
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4.2.2.

Eigendomsstructuur

De volledige bedrijfssite is eigendom van het bedrijf.
Het betreft de kadastrale percelen:
 1e afdeling – sectie B – 325M5, 325L5, 329Z, 329B2, 329C2: eigendom van het
tuincentrum Intratuin.

4.2.3.

Ontwerp - PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot’

In het ontwerp van het Provinciaal RUP ‘Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot’ werd de
site binnen de gewenste ruimtelijke structuur geselecteerd als een zone voor het bestendigen
van perifere grootschalige detailhandel (gerelateerd aan land- en tuinbouw).
Het historisch gegroeid kernwinkelgebied wordt bevestigd en kan zelfs nog versterkt worden
door een uitbouw van grootschalige kleinhandel langs de oostelijke ring en op de
Demerparking. Aansluitend worden specifieke handelszaken langsheen de Diestesteenweg
bestendigd en gelinkt aan het stadweefsel.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande feitelijke toestand - situering op topografische kaart (NGI 1:10.000)
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande feitelijke toestand - situering op de luchtfoto
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande feitelijke toestand - situering op het kadasterplan
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande juridische toestand - situering op gewestplan en BPA's
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande juridische toestand - andere plannen
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Bestaande juridische toestand - vergunningentoestand
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5. JURIDISCH KADER VAN HET PLANOLOGISCH ATTEST
De opmaak van het PRUP resulteert uit het postief planologisch attest dat op 29 oktober 2009
door de deputatie werd afgeleverd.

5.1. Inhoud van de aanvraag
De aanvraag voorzag op korte termijn (binnen een periode van 2 jaar):
 In eerste instantie wordt de toontuin afgebroken. Op deze ruimte wordt één centraal
parkeerterrein aangelegd. Het parkeerterrein aan de zuidzijde van de N10 wordt
opgeheven;
 De gevel van de bestaande hoogbouw wordt opgefrist;
 Het zwembad en een aantal kleinere constructies worden afgebroken.
en op lange termijn (binnen een periode van 10 jaar):
 Het hoofdgebouw wordt afgebroken;
 Op deze ruimte wordt één nieuw gebouw gebouwd welk aan de straatzijde bestaat uit 2
bouwlagen;
 Het tussengebouw wordt afgebroken;
 De buitenruimte wordt aangelegd;
 Het parkeerterrein tussen de buitenruimte en de serre wordt aangelegd;
 De serre wordt opnieuw ingericht;
 De woning wordt afgebroken.

5.2. Voorwaarden gekoppeld aan het attest
Het positief planologisch attest werd zonder bijkomende voorwaarden afgegeven.
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6. RELATIE MET DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN
6.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Het bedrijf is gelegen in Aarschot, meer bepaald langs de N10, die de verbinding vormt tussen
Diest en Aarschot.
De stad Aarschot wordt in het RSV opgenomen als een goed uitgeruste kleine stad (niveau 3a).
Delen van de gemeente Aarschot behoren volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
(RSV) tot het kleinstedelijk gebied. De afbakening van dit kleinstedelijk gebied behoort tot de
provinciale bevoegdheid.
Volgens het eindrapport van het afbakeningsvoorstel is de site gelegen binnen de contouren
van het stedelijk gebied.
De bedrijfssite grenst met haar noordelijke zijde aan het habitat- en vogelrichtlijngebied van de
Demervallei. Delen van deze vallei zijn eveneens aangeduid als VEN-gebied. De Demervallei
behoort tot de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. Het RSV gaat uit van het vrijwaren en
versterken van de open ruimte structuur en het waterbergend vermogen van deze
valleigebieden. Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur wordt er
gestimuleerd.
De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de
bedrijventerreinen worden vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en
nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Voor het principe ruimtelijke
draagkracht kunnen geen algemeen geldende objectieve en meetbare maatstaven voor heel
Vlaanderen worden aangereikt. Ruimtelijke draagkracht is afhankelijk van de ruimtelijke
structuur, van het ruimtelijk functioneren van een gebied en is eveneens afhankelijk van de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van het bedrijf
en haar activiteit.
Betreffende kleinhandelsbedrijven is de visie van het Vlaams gewest het volgende:
‘Voor kleinhandelslinten en concentraties die structuurloos gegroeid zijn langs verkeerswegen
en dit zowel in stedelijke gebieden, in stedelijke netwerken of zelfs in buitengebied is een
ruimtelijke herstructurering via inrichting van essentieel belang. Onder ruimtelijk
herstructureren wordt verstaan het verbeteren van de bestaande ruimtelijke samenhang en
relaties tussen de kleinhandelsvestigingen en met de omgeving, het verhogen van de
verkeersleefbaarheid, de verkeersveiligheid en interne verkeersorganisatie en de ontsluiting
(o.m. parkeren) en het creëren van een hogere beeldwaarde of imago van het kleinhandelslint
of – concentratie in de omgeving.’

16/41

6.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)
Binnen Vlaams-Brabant maakt Aarschot deel uit van de deelruimte ‘Demernetwerk’.
De deelruimte ‘Demernetwerk’ situeert zich in de noordoostelijke hoek van de provincie en
vormt er de schakel met de provincie Limburg en Antwerpen. Tevens vormt de deelruimte
‘Demernetwerk’ er de overgang tussen de Kempen en het Hageland. Het Demernetwerk is een
relatief versnipperd gebied waarbij de Demer een sterk structurerende rol heeft.
De verschillende landschappelijke eenheden in het gebied zoals de grotere en kleinere
bosfragmenten, weiden en akkers, de beboste heuvelruggen, het Demeralluvium en de
landbouwgronden ten zuiden van de Demer, zijn bepalend voor de deelruimte.
Binnen het ‘Demernetwerk’ grenst het plangebied aan het ‘Demeralluvium’. Het RSVB stelt voor
het Demeralluvium:
‘Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke eenheid dient aandacht
geschonken te worden aan het maximaal ontwikkelen van deze open ruimte en de
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Er dient aandacht geschonken te worden aan de
wijze waarop de Demer langs en door Diest, Zichem, Testelt en Aarschot heen loopt. In het
bijzonder dienen ruimtelijke maatregelen genomen te worden inzake wateroverlast.
Landschapsbeheer of natuuronderhoud wordt gestimuleerd. Structurele beperking van de
agrarische activiteiten in het alluvium is noodzakelijk. Maar het recreatief medegebruik dient
ondersteund en gekanaliseerd te worden.
De natuurlijke gehelen worden door zo breed mogelijke natuurverbindingsgebieden met
elkaar verbonden. Specifieke aandacht dient besteed te worden aan de verschillende
broekgebieden die door de vele kleine waterplassen een typerend karakter hebben.
Het provinciaal structuurplan van Vlaams-Brabant neemt het volgende standpunt in omtrent
grootschalige kleinhandel in de provincie:
‘De provincie beschouwt de concentraties van grootschalige kleinhandel als een provinciale
bevoegdheid (p. 256-257 RSVB). Zij wil prioritair een aanbodbeleid voeren in de stedelijk
gebieden, aansluitend bij het voorzieningenniveau van de stad. Zij zal hiertoe door middel van
ruimtelijke uitvoeringsplannen de ruimte voorzien en een coördinerend beleid voeren met het
oog op het verbeteren van de ruimtelijk kwaliteiten. Slechts een zeer beperkt aantal
concentraties buiten de stedelijke context zullen door de provincie worden geconsolideerd.
Voor de overige concentraties wordt een uitdoofbeleid vooropgesteld.
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
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in de omgeving. Bij de afbakening van de stedelijke gebieden zal vanuit dit oogpunt
voldoende ruimte voorzien worden voor kleinschalige handel.
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 (multimodaal) ontsloten terreinen. In functie van de inplantingplaats en het aanwezige
winkel aanbod 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.’
De site situeert zich binnen het ontwerp - PRUP ‘Afbakening van het kleinstedelijk gebied
Aarschot’.
Binnen het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Aarschot maakt de site deel uit
van het strategisch project ‘Zone oostelijke ring – Demerparking- recreatiezone Schoonhoven’.
De zone rondom het kasteel van Schoonhoven wordt samen met de camping Schoonhoven als
een zwaartepunt gezien van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Aarschot.
Vanuit het ontwerp - PRUP ‘Afbakening van het kleinstedelijk gebied van Aarschot’ wordt de
Oostelijke Ring en in het bijzonder de Demerparking naar voor geschoven als
ontwikkelingspool voor (centrumgebonden) grootschalige kleinhandel. Doorslaggevende
argumenten zijn de goede ontsluiting, de aanwezigheid van voldoende parkeerruimte en de
nabijheid van het stadscentrum, waardoor er een wisselwerking tussen de beide kan ontstaan.
Bovendien wordt aansluitend hierop de bestaande aan de land- en tuinbouw gerelateerde
kleinhandel langsheen de Diestsesteenweg bestendigd.

6.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Aarschot (GRS)
De stad Aarschot pleit in haar structuurplan voor het optimaliseren van de specifieke
kleinhandel langs de Dieststesteenweg (N10). De gemeente stelt voor om de bestaande zaken
te bevestigen en de bijkomende behoefte aan oppervlakte van deze centra op te vangen
binnen de bestaande concentratie door herstructurering (o.a. van de grootschalige parkings) en
inbreiding. Elders in de gemeente kunnen dergelijke zaken immers niet worden toegelaten;
bovendien is er binnen de gemeente geen ruimte om deze zaken te herlocaliseren.
Nieuwe vergunnningen langs de Dieststesteenweg zouden enkel toegekend kunnen worden
aan tuincentra/doe-het-zelf-zaken en aanverwante, zodat de identiteit van het gebied zich
verder kan onwikkelen. Het is geenszins de bedoeling zaken aan te trekkken die eigenlijk in de
binnenstad thuishoren en daardoor voor concurrentie met het centrum zouden zorgen.
Baanwinkels met een modisch aanbod moeten geweerd worden.
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6.4. Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos - regio Hageland
Het plangebied is gelegen binnen de deelruimte ‘Demervallei – Diestiaanheuvels’.
De deelruimte ‘Demervallei – Diestiaanheuvels’ omvat de Demervallei, de Diestieaanheuvels
ten zuiden hiervan en de valleien van Demer, Drie Beken, Zwarte Beek en Mangelbeek met
tussenliggende Diestiaanheuvels.
Binnen het plangebied is het ruimtelijk concept “Behoud en versterking van landbouw in een
gevarieerd heuvellandschap’ van toepassing. Dit concept houdt het volgende in:
-

-

-

-

-

-

De heuvelruggen ten zuiden van de Demer worden zoveel mogelijk als samenhangend
landbouwgebied gevrijwaard, waarbij een gedifferentieerd landbouwgebruik met aandacht voor
de landschappelijke kwaliteiten mogelijk is. Landbouw is hier de hoofdfunctie;
Specifieke open akkercomplexen van de zuidelijke plateaus worden als samenhangend
landbouwgebied voor de grondgebonden landbouw gevrijwaard. Om het open karakter en de
structuur voor de grondgebonden landbouw te behouden kunnen bouwvrije zones worden
afgebakend.
Indien wenselijk, kunnen maatregelen worden genomen om de landbouwstructuur te verbeteren.
Uitruil van gronden en inrichting van het agrarisch gebied kan naast verbetering van de
landbouwstructuur bijdragen aan versterking van de recreatieve, landschappelijke en ecologische
kwaliteiten van het gebied.
Functiewijzigingen in samenhangende agrarische gebieden worden zoveel mogelijk vermeden.
Nieuwe functies zijn enkel mogelijk mits ze de beroepslandbouw niet hinderen, geen grote
verkeersmobiliteit genereren en ze aansluiten bij de landschappelijke en ecologische kwaliteiten
van het gebied.
Agrarische ontwikkelingen op hellingen van Diestiaanheuvels met bijzondere natuur- en
landschapskwaliteiten worden afgestemd op deze kwaliteiten. Mogelijkheden hiervoor zijn onder
meer het aanduiden van bouwvrije zones, het inzetten van stimulerende maatregelen of het
creëren van bufferstroken. Om de erosie- en slibproblematiek aan te pakken zijn
erosiebestrijdende inrichtings -, herstel- en agrarische beheersmaatregelen gewenst. Hierbij
wordt zo veel mogelijk aangesloten bij reeds lopende initiatieven.
De voor de akkerbouwplateaus kenmerkende kleine natuur- en landschapselementen (o.a. holle
wegen, houtkanten, grachten, grafheuvels, bosjes, perceelsranden,…) worden behouden. In
gebieden waar deze zijn verdwenen of gedegradeerd, wordt via vrijwillige en stimulerende
maatregelen (beheersovereenkomsten,…) gestreefd naar herstel en versterking van deze
elementen.

Een tweede concept van toepassing op het plangebied is “Behoud en versterking van
uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging”. Dit concept houdt o.a.
in:
-

De natuurwaarden in de valleien van de Demer, Drie Beken, Zwarte Beek, Winge-Molenbeek,
Motte en Begijnenbeek worden behouden en versterkt. Bestaande natuurgebieden worden
vergroot en verbonden, waarbij (op termijn-) wordt gestreefd naar de ontwikkeling van grote
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-

-

-

-

-

aaneengesloten, halfnatuurlijke valleilandschappen met rivierbegeleidende bosvegetaties in
combinatie met open, natte natuur in de grasland- en moerassfeer. De ecologische meest
waardevolle valleigebieden maken onderdeel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Bij de uitbouw en versterking van natuurwaarden wordt rekening gehouden met de aanwezige
natuurpotenties en het huidige landbouwkundige belang.
Bestaande vergunde recreatieve infrastructuur wordt niet in vraag gesteld en kan behouden
blijven in verweving met de bestaande natuur- en landschapswaarden. Bijkomende versnippering
of aantasting van de natuur- en landschapswaarden moet vermeden worden. Waar mogelijk
wordt getracht negatieve invloeden te verminderen.
Ecologisch waardevolle gradiënten van de vochtige valleien naar drogere rivierdonken en
Diestiaansheuvels met waardevolle natuurwaarden worden behouden waar mogelijk versterkt.
De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte te voorzien voor
de waterloop. Mogelijke negatieve invloeden op de waterloop worden zo veel mogelijk
tegengegaan.
Recent overstroomde gebieden en natuurlijke overstromingsgebieden worden, waar de
afwezigheid van woon- of kapitaalintensieve economische functies dit toelaat gebruikt voor
natuurlijke waterberging. Hierbij vindt afstemming plaats met de natuurfunctie. Om het
waterbergend vermogen te vrijwaren worden bouwvrije zones afgebakend. Grootschalige
ontwikkelingen in de valleien, zoals een verdere uitbreiding van het bedrijventerrein bij Aarschot
of Diest zijn vanuit dat oogpunt niet aangewezen.
Bij natuurontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van het valleilandschap.
Voor de smalle beekdalen van de bovenloop van Winge-Molenbeek en de Begijnenbeek wordt
gestreefd naar behoud en versterking van een kenmerkend kleinschalig beekvalleilandschap met
belangrijke natuurwaarden.
Het Dikkenbos (vallei van de Ossebeek) en een deel van het Walenbos zijn waardevolle alluviale
bosgebieden. Deze bossen worden maximaal gevrijwaard en behouden.

Het plangebied is bovendien grotendeels gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied (lage
waardering) (de volledige zone agrarisch gebied cfr. het gewestplan)
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
A. Bestendigen en herorganiseren van de handelszaak
De overname van het tuincentrum door ‘Intratuin’ biedt de mogelijkheid om de infrastructuur te
optimaliseren. Het optimaliseren houdt in dat de bestaande gebouwen op termijn vervangen
worden door een nieuwbouw. Door het herbouwen kan de architecturale kwaliteit en uitstraling
van het gebouw vergroot worden, kan de verkoopsruimte optimaal ingericht worden en kan de
toegang van het gebouw gericht worden naar de parking. De bestaande serre in het noordelijk
deel van het perceel wordt behouden als stapelruimte en voor het afhalen van producten door
klanten.
Het vastleggen van de mogelijkheden bij nieuwbouw wordt in sterke mate bepaald door het
reliëf. Tussen de achterste perceelsgrens en het straatniveau (lengte ongeveer 155m) zit een
niveauverschil van 3,5 à 4 m. Het is voornamelijk in de eerste 50 meter vanaf de straat dat het
terrein hellend is. Volgende invulling is wenselijk:
 Het terreinprofiel loopt op vanaf de achterste perceelsgrens tot de straat (ongeveer 1%
hellingsgraad). Hierdoor onstaat een niveauverschil tussen vloerpeil en straatniveau
(ongeveer 2m).
 Het gebouw wordt opgericht cfr. de typologie van Intratuin (kroonlijst 9m., nokhoogte
11,5m.);
 De kroonlijst t.o.v. straatniveau is maximaal 7m;
 De bebouwing wordt afgebouwd langs de achterste zijde.
Zoals aangegeven in het planologisch attest bestaat de verkoopsoppervlakte uit 7500m²
verkoopsruimte op het gelijkvloers en 2500m² op het 1ste niveau. Verkoopsoppervlakte op het
1ste niveau zorgt er ook voor dat het niveau naar de straat kan overbrugd worden. 4000m² is
voorzien voor verkoop in de open lucht (bomen, heesters, tuinhout,..).
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B. Het respecteren van de landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing wordt beoogd door de visuele impact van de activiteiten te
beperken. Hierbij wordt rondom een buffer aangelegd. In de noordwestelijke hoek wordt achter
de bestaande serre een brede buffer voorzien als afscherming naar het achterliggend
natuurgebied van de Demervallei.
Ook de parking moet bijdragen tot de landschappelijke inpassing. De huidige kale en weinig
aantrekkelijke grindvlakte dient heraangelegd te worden met aandacht voor groenstructuren.
C. Optimaliseren parkeergebeuren
In functie van de verkeersveiligheid langsheen de N10 is het wenselijk het parkeerterrein ten
zuiden van de N10 te herlocaliseren naar het noorden. Hierbij verdwijnen gevaarlijke noord-zuid
oversteken langsheen de N10 en bevordert dit de doorstroming van verkeer langsheen de N10.
De verschillende verspreide parkeerterreinen worden gebundeld in het westen van het terrein
(voormalige presentatietuin).
Het aantal toegangen tot het parkeertterrein ten noorden van de N10 wordt i.f.v de
verkeersveiligheid beperkt tot één.
Het ruime parkeerterrein (ca. 315 wagens) moet instaan voor het opvangen van alle bezoekers
waardoor het parkeren niet afgewenteld wordt op het openbaar domein.
D. Heroriëntatie inkomgebouw
In samenhang met de herorientatie van de parking ten noorden van de N10 is het wenselijk het
inkomgebouw te herorienteren, weg van de N10.
Centraal op de groene parking dient een centrale, groene, geleidende bezoekersas naar het
inkomgebouw aangelegd te worden.
E. Scheiden van verkeer bezoekers en leveranciers
In functie van een gestructureerde verkeersafwikkeling op de site is het wenselijk het
bezoekersverkeer en het verkeer afkomstig van leveranciers te scheiden.
De toegang voor bezoekers tot de parkeerterreinen wordt in het westen voorzien, de toegang
voor leveranciers wordt in het oosten voorzien.
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8. WATERTOETS
8.1. Algemeen kader
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS, 14 november 2003) legt
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.
Artikel 8 van dat decreet luidt:
“Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan
het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen
aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt
en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, inde gevallen van de
vermindering van de infiltratie van het hemelwater of de vermindering van ruimte voor het
watersysteem, gecompenseerd.
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op
de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water
door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap
en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen”.
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de
watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden,
die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het
besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 – pag 58326),
trad in werking op 1 november 2006.

23/41

8.2. Toepassing op het PRUP
De volledige noordelijke grens van het plangebied grenst (en een zeer klein deel van het
plangebied) grenst aan effectief overstromingsgevoelig gebied (gevormd door de grote Motte,
een waterloop van 2de categorie).
Het plan voorziet geen uitbreiding in verharde oppervlaktes. Het bouwvolume wordt minder, de
parkeerruimte wordt groener met ruimte voor bomen en wadi’s en de ruimte grenzend aan de
beek in het noorden van het plangebied wordt ingericht met het oog op het verhogen van de
natuurwaarden.
Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat er geen bijkomende schadelijke
effecten worden gecreëerd met voorliggende planoptie en dat het natuurlijk waterbergend
vermogen behouden blijft.
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9. PLAN-MER
Voor het RUP werd een onderzoek tot milieueffectenrapportage gemaakt, overeenkomstig de
bepalingen van het D.A.B.M. en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007
betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma’s.
Op 01 juni 2011 heeft de bevoegde administratie op basis van het ingediende
screeningsdossier beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
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10. VOORKOOPRECHT IN TOEPASSING VAN ART.
2.4.1
Er wordt geen recht van voorkooprecht, in toepassing van art. 2.4.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, vastgesteld in dit ruimtelijk uitvoeringsplan.
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11. PLANBATEN
Volgens artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (in voege vanaf 1
september 2009), dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 38 van het DRO en artikel 7.4.4. dat
wijzigingen aanbrengt aan artikel 170 van het DRO kunnen de met dit RUP voorgestelde
bestemmingswijzigingen mogelijk aanleiding geven tot planbatenheffing ingevolge
bestemmingsvoorschriften voor volgend perceel:







1e afdeling – sectie B – 325L5
1e afdeling – sectie B – 325M5
1e afdeling – sectie B – 329B2
1e afdeling – sectie B – 329C2
1e afdeling – sectie B – 329Z
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum Intratuin te Aarschot
Grafisch register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade verschuldigd kan zijn
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