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Leeswijzer
Deze toelichtingsnota maakt deel uit van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van
het kleinstedelijk gebied Aarschot. De toelichtingsnota heeft tot doel om de keuzes die aan de
grondslag liggen voor bepaalde opties die in het ruimtelijke uitvoeringsplan worden vastgelegd
te kaderen en te verduidelijken. De toelichtingsnota bouwt daarvoor verder op een aantal
documenten die in de loop van het afbakeningsproces zijn opgesteld en waarover met de
betrokken partners een consensus werd bereikt. Deze documenten blijven ook bestaan als
aparte documenten en zijn dus ook apart consulteerbaar.
Het betreft hier volgende documenten :
- oriëntatienota afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot
- visienota - gewenst stedelijk gebied beleid (eindnota september 2008)
- masterplan afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot (april 2010)
Deze documenten zijn in deze toelichtingsnota verwerkt en gesynthetiseerd teneinde een
werkbaar en leesbaar document over te houden.
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1.

toelichtingsnota als onderdeel van het ruimtelijk
uitvoeringsplan

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan bestaat uit volgende onderdelen :
1. toelichtingsnota
2. verordende voorschriften
3. (grafische) plannen
4. bijlagen
De toelichtingsnota geeft enkel toelichting bij de verordende delen van het ruimtelijke
uitvoeringsplan. De toelichtingsnota is een informatief document waarin de bedoelingen van de
verordenende plannen en op welke manier die opties tot stand zijn gekomen wordt verduidelijkt.
De grafische plannen en de stedenbouwkundige voorschriften hebben een verordende inhoud.
Ze zijn bindend zowel voor de eigenaars en de gebruikers van de betrokken gronden en de
gebouwen als voor de overheid.
De bijlage bestaat uit het plan-MER, dat opgemaakt werd via het integratiespoor. Dit wil zeggen
dat bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan tegelijkertijd de milieueffecten van de
verschillende
planvoorstellen
werden
onderzocht,
alternatieve
locaties
voor
bestemmingswijzigingen afgewogen werden en cumulatieve effecten van de voorgestelde
bestemmingswijzigingen werden onderzocht.
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1.1. opbouw van de toelichtingsnota
De toelichtingsnota beschouwt de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Aarschot op 3
schaalniveaus.
Deel 1 behandelt de bestaande ruimtelijke context van het stedelijk gebied Aarschot. Deze
ruimtelijke context bestaat enerzijds uit een analyse van de bestaande ruimtelijke structuur van
het kleinstedelijk gebied Aarschot en omgeving en anderzijds uit de juridisch-planologische
context waarin de ontwikkelingen van dit stedelijk gebied zich moeten kaderen.
Deel 2 focust op het stedelijk gebied Aarschot als geheel. In dit deel wordt een verantwoording
gegeven voor de grootte van het afgebakende stedelijk gebied en wordt de keuze voor de
ligging van de afbakeningslijn gemotiveerd.
Deel 3 focust op de verschillende deelplannen binnen deze afbakeningslijn waarvoor een
bestemmingswijziging of -verfijning noodzakelijk is om het stedelijk gebied beleid zoals dit
verwoord is in de visienota gewenst stedelijk gebied beleid (september 2008) te realiseren. Dit
deel geeft een verantwoording van de opties die binnen de perimeter van deze deelplannen zijn
genomen en legt uit waarom bepaalde randvoorwaarden in deze plannen worden opgelegd.
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1.2. Stedelijk gebied: begrip met een beleidsmatige inhoud
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat het streven naar openheid én stedelijkheid
voorop. Dit streven wordt uitgedrukt in de metafoor “Vlaanderen: open en stedelijk”.
Beleidsmatig wordt dit vertaald in het voeren van een specifiek beleid voor het stedelijk gebied
en het buitengebied.
Het stedelijkgebiedbeleid wordt gevoerd in de stedelijke gebieden. Dit zijn gebieden waar
intense ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen
de verschillende maatschappelijke activiteiten (wonen, werken, recreëren, ...), waar dichte
bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te concentreren. Het specifiek
stedelijk beleid wil activiteiten in deze gebieden concentreren en stimuleren. Het beleid is erop
gericht de toekomstige groei van deze maatschappelijke activiteiten prioritair in deze gebieden
op te vangen.
Het specifiek beleid voor het buitengebied is gericht op het concentreren van wonen en
werken in de kernen van het buitengebied en het maximaal vrijwaren van de open ruimte voor
de structuurbepalende functies natuur, bos en landbouw.
Beide beleidsvormen zijn complementair en gaan uit van het ruimtelijke principe van de
gedeconcentreerde bundeling. Om ze ruimtelijk te kunnen situeren, moeten de betreffende
gebieden afgebakend worden. De ruimtelijk-functionele afbakening van het stedelijk gebied is
noodzakelijk om te bepalen welke delen nu effectief tot het stedelijk gebied behoren en dus
waar groei, concentratie en verdichting wenselijk is. Zo kan het stedelijk gebiedbeleid ook
ruimtelijk gesitueerd worden. De afbakening moet toelaten binnen de grens van het stedelijk
gebied een aanbodbeleid te voeren en de kwantitatieve taakstellingen inzake woningbouw,
bedrijventerreinen en andere maatschappelijke activiteiten op te vangen.
Stedelijkheid wordt vaak negatief onthaald: het staat voor het verdwijnen van groen en open
ruimte, het inplanten van ongewenste sociale woningen, misplaatste grootschaligheid,…
Behoren tot het stedelijk gebied en wonen in het stedelijk gebied biedt nochtans een aantal
voordelen:
- Stimulansen om bv. via strategische projecten in het kader van de afbakening onderbenutte
en verwaarloosde plekken opnieuw te gebruiken voor stedelijke ontwikkeling;
- De uitbouw van een hoger en kwaliteitsvoller aanbod aan openbaar vervoer. In het
buitengebied is dit door de grotere spreiding niet te realiseren;
- Een stedelijk gebied kan een grotere verscheidenheid en een hogere kwaliteit van
voorzieningen aanbieden;
- De realisatie van verschillende en vernieuwende types van woningen gericht op de
wijzigende gezinstypes;
- Aan wonen in het stedelijk gebied kunnen financiële stimuli gekoppeld worden. Stedelijk
Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot - toelichtingsnota
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-

wonen betekent in elk geval beperkte kosten voor verplaatsingen door het hoog aanbod
aan allerhande voorzieningen;
Aandacht voor en waar nodig het vrijwaren en uitbouwen van groene ruimtes, bossen en
ruimte voor recreatie in en rond het stedelijk gebied (parken, stadsbossen, stukken
natuurreservaat,…).

Er is niet alleen een duidelijk verschil in ruimtelijk beleid tussen het buitengebied en de
stedelijke gebieden. Ook binnen een stedelijk gebied is er ruimte voor variatie. Verschillende
deelgebieden binnen eenzelfde stedelijk gebied kunnen eigen ontwikkelingen kennen. De
verschillende kernen in een stedelijk gebied moeten bv. hun eigen identiteit behouden. Dit kan
betekenen dat niet overal dezelfde dichtheid van woningen zal worden aangehouden.
Op basis van hun interne stedelijke structuur is het beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen
grootstedelijke, regionaalstedelijke en kleinstedelijke gebieden.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is aangegeven dat Aarschot, Diest en Tienen
geselecteerd
zijn
als
structuurondersteunende
kleinstedelijke
gebieden.
De
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden vandaag nog een relatief sterke
morfologische structuur met een stedelijk karakter en een goed functionerend stedelijk
voorzieningenapparaat. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk
functioneren te consolideren en te versterken door het creëren van ruimte voor bijkomend
aanbod, ook op plaatsen binnen het stedelijk gebied die vandaag nog weinig stedelijkheid
bezitten.
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden is een taak van de provincie. Het
Provinciebestuur van Vlaams-Brabant heeft aan SumResearch de opdracht gegeven om in
samenwerking met Bureau voor Architectuur en Planning (voorheen Werkplaats voor
Architectuur), de Bodemkundige Dienst van België, Vinçotte environment en CIBE, centrum
voor overheidscommunicatie vzw, de kleinstedelijke gebieden Tienen, Diest en Tienen af te
bakenen.
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1.3. Afbakening meer dan een lijn ...
De afbakening van het kleinstedelijk gebied is er op gericht om binnen de aangeduide
afbakeningslijn stedelijk activiteiten te stimuleren ten einde een trendbreuk te realiseren in de
verdere suburbanisatie van het buitengebied. Het betreft in eerste instantie belangrijke
ontwikkelingen op het vlak van huisvesting en bedrijvigheid, maar daarnaast dient er ook
voldoende ruimte te worden gereserveerd voor andere hoogdynamische activiteiten die de
aantrekkelijkheid van de steden kunnen verhogen.
De afbakeningslijn is daarbij geen doel op zich maar een hulpmiddel om dit stedelijk gebied
beleid te realiseren. Binnen de lijn van het afgebakende stedelijke gebied dient een actief beleid
gevoerd te worden gericht op het verhogen van de aantrekkingskracht van dit stedelijk gebied
voor wonen, werken, recreëren, ...Kortom gericht op het realiseren van een naar hedendaagse
normen aangenaam woon- en werkklimaat. Dit is niet alleen een kwestie van ruimtelijke
aspecten maar kan ook doorwerking vinden in bijvoorbeeld het verhogen van een bepaald
toeristisch-recreatief potentieel, het verbeteren van het cultuuraanbod of het voeren van een
stedelijk marketingbeleid. Het voorliggend RUP is dan ook in de eerste plaats een hulpmiddel
om deze doelstellingen te bereiken en niet zo zeer een doel op zich.
De uiteindelijke doelstelling was erop gericht om een strategisch masterplan op te stellen voor
de verschillende kleinstedelijk gebieden en binnen het af te bakenen stedelijk gebied een aantal
strategische projecten aan te duiden die de aantrekkingskracht voor nieuwe investeringen in
wonen en werken in het betreffende kleinstedelijk gebied verhogen. Deze projecten hoeven
zich niet steeds op het ruimtelijk vlak af te spelen. De concrete uitvoering van deze strategische
projecten hoort niet tot het voorliggend afbakeningsproces.
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is een hulpmiddel om dit stedelijk beleid waar te
maken. Het focust enerzijds op de afbakeningslijn van het stedelijk gebied en duidt anderzijds
binnen deze afbakeningslijn enkele gebieden aan waarvoor het noodzakelijk is de huidige
planologische bestemming te wijzigen om de doelstellingen van het kleinstedelijkgebiedbeleid
en het masterplan voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied te kunnen realiseren.
Het RUP is m.a.w. slechts een stapsteen in een ruimer proces en wordt dan ook steeds best in
samenhang met de visienota op de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Aarschot en het
masterplan voor dit stedelijk gebied gelezen.
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1.4. het procesverloop
uitvoeringsplan

-

van

intentienota

naar

ruimtelijk

In dit hoofdstuk wordt het procesverloop van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk
gebied geschetst
Voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is tot stand gekomen na een uitgebreid proces. Elke stap
van het proces werd uitvoerig met de betrokken steden besproken en teruggekoppeld.
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden vindt haar oorsprong in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant. In
het RSVB staat tevens de doelstelling van de afbakening van een kleinstedelijk gebied vermeld.
"De afbakening van de kleinstedelijke gebieden dient minimaal te leiden tot effectieve aanduidingen van
de zones voor (bijkomende) bedrijvigheid, de locaties voor de concentraties van grootschalige
kleinhandel, de woon-uitbreidingsgebieden die onmiddellijk aangesneden kunnen worden en een
opsomming van alle flankerende maatregelen die de kwaliteit en de aantrekkelijkheid voor wonen en
bedrijvigheid van de stedelijke gebieden moet verhogen." Hierbij is al duidelijk gesteld dat een
afbakeningsproces meer is dan het bepalen van een grenslijn tussen het stedelijk gebied en het
uitengebied. Het doel van het afbakeningsproces is immers de kleinstedelijke gebieden aantrekkelijker te
maken voor wonen en werken. Door binnen de stedelijke gebieden meer inwoners aan te trekken wordt
de druk op het buitengebied door de steeds maar voortschreidende suburbanisatie verminderd.

Het provinciaal structuurplan vermeldde in de bindende bepalingen tevens dat het
afbakeningsproces voor de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen meteen na de
goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan opgestart zou worden.
Het afbakeningsproces is ook geen alleenstaand proces. Reeds voor de opstart van het
afbakeningsproces is de Provincie Vlaams-Brabant in nauwe samenwerking met de stad
Aarschot gestart met de reconversie en ontwikkeling van de stationsomgeving in Aarschot.
Voor de ontwikkeling van deze zone werd door de provincie Vlaams-Brabant een masterplan
opgesteld en vertaald in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. De ontwikkeling van de
stationsomgeving en het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Aarschot werden
echter permanent op elkaar afgestemd. Tenslotte zorgt de reconversie van de
stationsomgeving reeds voor een belangrijke opwaardering van de entree tot het stedelijk
gebied Aarschot.
De eerste stap in het afbakeningsproces betrof de opmaak van een intentie-overeenkomst
verklaring tussen de provincie en de betrokken steden. Deze intentie-overeenkomst regelt de
samenwerking tussen de betrokken stad en de provincie Vlaams-Brabant. Een belangrijk
onderdeel hiervan vormde de communicatie en het procesverloop. Het geeft ook aan dat stad
Aarschot en Provincie samen werk willen maken van het verbeteren van het woon- en
werkklimaat en een actief beleid willen voeren dat gericht is op effectieve realisaties.
Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot - toelichtingsnota

10

Het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Aarschot werd in de zomer van 2007
opgestart met de opmaak van een oriëntatienota waarin de opdrachtomschrijving, de
bestaande plannen en projecten, het juridisch kader en het nog te voeren onderzoek werden
bepaald. Daarna werd in een deelnota ingezoomd op het thema bedrijvigheid.
Op basis van deze bijkomende onderzoeken kon worden overgegaan tot een eerste proeve van
gewenste ruimtelijke structuur en een voorstel van grenslijn. Hierbij werd extra aandacht
gegeven aan het aspect wonen, waarover in de oriëntatienota was gesteld dat geen aparte
nota zou worden opgesteld. Deze hypothese van gewenste ruimtelijke structuur had tot doel om
een eerste visie te vormen, de richting van de inhoudelijke discussie te sturen en de
bijkomende onderzoeken te richten naar de nog overblijvende conflicten in het
afwegingsproces.
Tenslotte werd deze hypothese na verdere bespreking en terugkoppeling verwerkt in een
eindnota. In deze eindnota is de gewenste ruimtelijk structuur voor het kleinstedelijk gebied
Aarschot geformuleerd. Tevens is een voorstel van afbakeningslijn opgesteld en is aangegeven
voor welke gebieden de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opmaken. Als laatste is in
deze eindnota ook een aanzet tot masterplan opgenomen. Deze aanzet tot masterplan geeft
een overzicht van de verschillende noodzakelijk geachte acties om het gewenste stedelijk
gebied beleid vorm te kunnen geven.
Tenslotte begin 2010 werd een masterplan opgesteld en goedgekeurd door zowel de deputatie
als het stadscollege en gemeenteraad. Het masterplan vormt de synthese van het gewenst
stedelijkgebiedbeleid en het bijhorend strategisch actieprogramma. Het masterplan met
voorstel van een actieprogramma beschrijft een ruim pakket van maatregelen, instrumenten en
acties. De acties geven vorm aan het stedelijkgebiedbeleid en vormen een vertaling van de
doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op het terrein. Het actieprogramma
heeft dan ook vooral aandacht voor strategische plekken die aan het stedelijk functioneren en
het imago van het stedelijk gebied een sterke impuls kunnen geven. Niet enkel acties op het
vlak van ruimtelijke ordening komen hierbij aan bod. Het masterplan is een integraal plan,
waarbij sectoren als huisvesting mobiliteit, economie, open(bare) ruimte, toerisme & recreatie
een belangrijke rol te spelen.
Het masterplan vormt eigenlijk de sluitsteen van het afbakeningsproces. In het masterplan is
ook aangegeven voor welke gebieden een provinciaal RUP opgemaakt dient te worden. Naast
het juridisch vastleggen van de afbakeningslijn zijn vooral de RUP's die een
bestemmingswijziging inhouden belangrijk. Voor Aarschot wordt voor volgende gebieden een
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt :
-

regionaal bedrijventerrein Nieuwland (werd uit het ontwerp gehaald - de taakstelling
bedrijvigheid behoeft verder onderzoek en overleg)

-

regionaal bedrijventerrein Meetshoven
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-

Demerparking

Aangezien geopteerd werd voor het integratiespoor werd voor de betrokken gebieden ook een
plan-MER opgemaakt. Vanuit deze studie werden aanbevelingen en randvoorwaarden voor de
ruimtelijke ontwikkeling geformuleerd. Deze werden verwerkt in het grafische plan en de
verordende stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend voorontwerp van ruimtelijke
uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot
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A. bestaande ruimtelijke context
0. inleiding
In dit deel wordt in eerste instantie de bestaande ruimtelijke context geschetst. De ruimtelijke
context bestaat enerzijds uit de bestaande ruimtelijke structuur en anderzijds de beleidscontext.
De bestaande ruimtelijke structuur beschrijft Aarschot aan de hand van het ruimtelijk
voorkomen. In dit deel worden de verschillende lagen van de stad uit elkaar gelegd en wordt de
eenheid tussen de verschillende structuren beschreven.
Bij de beleidscontext worden de belangrijkste elementen uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen, het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant en het gemeentelijk structuurplan van
de stad Aarschot opgesomd. Tenslotte wordt ook een overzicht gegeven van de bestaande
bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen op de verschillende beleidsniveaus.
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1.

Bestaande ruimtelijke structuur

1.1. Het fysisch systeem als onderlegger
Het fysisch systeem ligt aan de basis van de bestaande ruimtelijke structuur. Het is het geheel
van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem,
water en lucht. Zij vormen de onderlegger voor de historische ontwikkeling van Aarschot. De
aanwezigheid van water, goede gronden en een aangenaam klimaat waren immers de oorzaak
voor het al dan niet ontstaan van vestigingen, gehuchten, en agrarische nederzettingen;
nederzettingsstructuren die aan de basis liggen van de ontwikkeling van onze huidige
gemeenten en steden. Anders gezegd, het fysisch systeem is bepalend voor de ruimtelijke
structuur.

1.2. Geomorfologie en reliëf
Geologisch processen in het Tertiair (van 65 tot 2.5 miljoen jaar geleden) hebben het
ontstaan gegeven aan de voor de streek typische heuvelruggen. De gesteenten waaruit de
heuvelruggen bestaan behoren tot het Diestiaan. Deze formatie bestaat uit glauconietrijk zand,
dat is afgezet in de Diestiaan-zee, die ongeveer 6 miljoen jaar geleden ter hoogte van het
studiegebied zijn kustlijn had. Toen zijn afzettingen ontstaan zoals de Noordzee nu zandbanken
vormt ter hoogte van de Vlaamse kust. In de laat-tertiaire tijdsperiode trok de zee zich terug
naar het noorden.
Toen nadien het land werd opgeheven en de insnijding van het rivierstelsel een aanvang nam,
werden de structuren van de vroegere zeebodem hoe langer hoe meer in reliëf omgezet, een
proces dat zich ook nu nog doorzet. Het reliëf wordt gekenmerkt door parallel zuidwestnoordoost lopende heuvelruggen (evenwijdig met de vroegere kustlijn), met op de top een
erosieresistente ijzerzandsteenlaag. In het Quartair tijdvak (periode van de ijstijden) wordt deze
Tertiaire basis bedekt met stuifzanden en alluviale afzettingen. Vertrekkende van de
geomorfologische gegevens is het dus duidelijk dat de Demervallei dominant is in het
landschap rond Aarschot. De Demer vormt een brede vallei met een dwarsprofiel van ca.
1300m te Meetshoven-Moutlaak en ca. 1800m te Vorsdonk.

1.3

Hydrologie

Het hydrografisch netwerk van Aarschot behoort tot 3 hoofdbekkens op Vlaams niveau:
- het grootste deel van Aarschot watert af naar de Demer,
- de Laak, Heilaak en Meetshovense Laak monden uit in de Dijle,
- het noordelijk deel van Aarschot behoort tot het Netebekken.
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De Demer is dominant aanwezig in Aarschot. De rivier komt van Diest, deelt met zijn brede
vallei het grondgebied van de gemeente zowat doormidden, loopt dwars door de kern en mondt
tenslotte iets verder in Werchter uit in de Dijle.

1.4. Landschapseenheden
1.4.1 Alluviaal landschap: Demervallei
Vanwege de langgerekte heuvelruggen varieert de breedte van de Demervallei sterk. De
dalflanken tegen deze heuvelruggen zijn soms zeer flauw, soms zeer steil en wisselen af met
vlakke gebieden waarvan de horizon begrensd wordt door bomenrijen of bosjes. De steilere
valleiflanken zijn rijk aan holle wegen. De hoge belevings- en gebruikswaarde omwille van de
aanwezigheid van reliëf, grote afwisselingen binnen dit reliëf, het ontbreken van bewoning in de
alluviale vlakte en de historische kernen maken de Demervallei tot een zeer aantrekkelijk
landschap op Vlaams niveau.
De ecologische betekenis hangt nauw samen met het van oudsher gevoerde gebruik (in
hoofdzaak moerassig bos en later hooi- en weilanden) en de vaak hoge waterstanden. Het
gebied vormt een vrij groot gevrijwaard openruimtegebied in de regio en heeft een ecologische
waarde. Het alluviaal landschap bestaat uit weiden, bossen en akkerland. Er bestaat een
sterke neiging om de onproductieve drassige weiden te beplanten met snelgroeiende (niet
streekeigen) populieren. In de Demervallei ligt nog een gradiëntrijk gebied met een grote
diversiteit: de Vorsdonk-Turfputten.
1.4.2 Het Zuid- Kempisch Heuvellandschap
In het zandige landschap ten noorden van de Demer is het uitzicht heel verschillend. Dit
landschap wordt gekenmerkt door de typische evenwijdig aan elkaar lopende, zuidwestnoordoost georiënteerde heuvels. Het is een bosrijk landschap gekenmerkt door een sterk
versneden topografie. Typerend zijn de getuigenheuvels en parallelle heuvelruggen, die sterk
contrasteren met de relatief vlakke en min of meer van bebouwing gespaarde Demervallei. De
niet- beboste delen bestaan uit een kleinschalig agrarisch landschap met veel bebouwing en
bosrelicten. Het gebied bestaat uit een groot aantal kleine perceeltjes, waar naast de teelt van
graangewassen van de zandstreek (rogge, haver) ook het verbouwen van vele soorten
groenten (witloof, asperges) kenmerkend is geweest. Naast enkele uiterst kleine bosjes vindt
men er twee grotere boscomplexen (Bosberg en Molenheide); ze komen voor op gronden die te
nat of te droog zijn voor landbouw. De weiden zijn zeldzaam en liggen kort bij de boerderijen.
Voorts wordt de streek gekenmerkt door een grote versnippering van kleine bosperceeltjes die
nog in de eerste helft van deze eeuw een aaneengesloten geheel vormden.
Het Kempisch Heuvellandschap op grondgebied Aarschot valt samen met de uitgestrekte
landelijke woonzone ten noorden van het stadscentrum. Een resterend interessant element in
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het landschap is Meetshoven. Er is een grote landschappelijke variatie bos-akker-weide
aanwezig. Ongeveer 70 % van de beboste oppervlakte ligt op het duinmassief, dat centraal
gelegen is. Naast het grote boscomplex van Meetshoven en het bosgebied van de Meertsels is
de overige ruimte bijna volledig ingepalmd door woongebied. Enkel ten noorden van dit
complex komen er nog weilanden voor.
1.4.3. Het Noordelijke Hageland
De noordelijke heuvelrij van het Droog Hageland kent hoogteverschillen tot meer dan 50 m. De
toppen bereiken iets meer dan 70 m absolute hoogte. Vooral in de westelijke helft zijn de
meeste heuvelrijen bebost. Op de open gedeelten zijn er weidse vergezichten. De parallelle
structuur met al dan niet beboste ruggen maakt dit gedeelte van het Hageland zeer
karakteristiek en visueel zeer aantrekkelijk. In dit gebied dat slechts laat in cultuur gebracht
werd, zijn de percelen zeer klein en het netwerk aan holle wegen zeer dicht. Het bodemgebruik
is zeer afwisselend. De duinen van „s Hertogenheide bestaan uit lemige zandgronden, ze
vormen één van de duinmassieven van eolische oorsprong afgezet langs de Demer. Op de
Diestiaanse heuvels (vb. Eikelberg) is het aandeel heide teruggedrongen tot relictpopulaties.
Men vindt er wel loofhout- („s Hertogenheide, Eikelberg, Tienbundersbos) of naaldhoutbossen
(Kloesebos) op terug. Het complex gevormd door „s Hertogenheide, Schaapsvijverloop en
Kloesebos is waardevol.

1.5

Bebouwde structuren

1.5.1. Stedelijke hoofdstructuur
Bij de analyse van de bestaande globale ruimtelijke structuur van het stedelijk gebied Aarschot
maken we een onderscheid tussen de bebouwde ruimte en de openruimtegebieden.
De bebouwde ruimte is het resultaat van een historisch groeiproces waarbij de compacte
historische stadskern in de loop van de 20e eeuw een duidelijke expansie kende in noordelijke
en oostelijke richting.
Stedelijk kerngebied
De historische stadskern wordt begrensd door de spoorweg in het westen, de 20ste eeuwse
stedelijke uitbreiding in het oosten en het natuurlijk reliëf in het zuiden. Deze drie grenzen
hebben een sterk verschillend karakter.
De spoorweg is een artificiële fysieke barrière, die slechts op twee plaatsen oversteekbaar is nl.
aan het station en aan de Betekomsesteenweg. Deze grens van het stadscentrum betekent dus
een zeer harde grens en maakt dat er, tenzij over de Betekomsesteenweg, weinig ruimtelijke of
functionele continuïteit bestaat. Ten westen van de spoorweg bevindt zich de uitgestrekte
bedrijvenzone Nieuwland.
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Ten zuiden van het stadscentrum vormt het natuurlijk reliëf een sterke fysieke grens. Toch zien
we dat de historische bebouwing er sterk vergroeid is met het accidentele terrein. Het
woongebied tussen het centrum en Braekepoort, bestaat hoofdzakelijk uit kleine
werkmanshuizen. Het is een gebied met belangrijke woonkwaliteiten door het uitzicht over de
stad, de nabijheid van het centrum en de onmiddellijke toegang tot het grote openruimte gebied
ten zuiden van de stad. In deze zone bevindt zich ook de Orleanstoren.
In het oosten wordt het kernstedelijk gebied eerder begrensd door een sterk gefragmenteerd
gebied dat een 20ste eeuwse uitbreiding is van het historische centrum. Dit gebied is in het
noorden nog open en wordt van noord naar zuid ingevuld door een sociale verkaveling rondom
de Kristus Koningkerk, terreinen van de elektriciteitsmaatschappij en de omgeving van
Demerparking met een grote concentratie aan stedelijke functies en voorzieningen (zwembad,
politie, cinema,…).
Binnen deze grenzen bevindt zich een kernstedelijk gebied dat historisch groeide rondom de
handelsas Leuvensestraat – Martelarenstraat – Grote Markt – Theo De Beckstraat –
Bogaardenstraat – Gasthuisstraat – Schaluin. Rondom deze as bevindt zich vandaag nog
steeds het commerciële centrum van de stad. Dit commerciëel centrum ondervindt echter
belangrijke concurrentie van het Gouden Kruispunt en de toenemende commerciële verlinting
langsheen de Diestse- en Liersesteenweg.
Opvallend is ook dat de Demer, de ader waarrond Aarschot ontstond, vandaag in zekere zin
een ruimtelijke en functionele barrière vormt in dit kernstedelijk gebied. Ten zuiden ervan is het
commerciële centrum veel sterker, alsook de samenhang in de nederzettingsstructuur. Ten
noorden ervan vinden we verschillende woonwijken waartussen diverse functies verweven zijn
(recreatieve voorzieningen, scholen,..). De interne samenhang is hier beperkt.
Randstedelijk gebied
Het randstedelijk gebied betreft een ongestructureerd gebied met een lage
bebouwingsdichtheid, weinig voorzieningen, doorsneden door enkele belangrijke infrastructuren
(spoorweg, Liersesteenweg, Herseltsesteenweg, stadsring,…).
Het centrum van Ourodenberg vormt de belangrijkste kern, maar voorzieningen zijn hier zo
goed als niet aanwezig. Het centrum van Langdorp bevindt zich in het oosten en grenst aan de
Demervallei.
Door de 20ste eeuwse stedelijke ontwikkeling groeiden deze kernen aaneen. Het gebied wordt
getypeerd door een aantal karakteristieke woonwijken (de wijk rondom de Bloemenlaan, de wijk
rondom de Jan Van Harcourtlaan, de witte wijk rondom de Dennen- en Berkenstraat en de
recente verkaveling Bekaf in de Demervallei).
Binnen dit versnipperd gebied vinden zich nog een aantal niet ingevulde zones, in het bijzonder
tussen de kern van Ourodenberg en het stadscentrum van Aarschot.
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Met uitzondering van de Demervallei in het zuiden, zijn de grenzen van het gebied niet zo sterk.
De bebouwde ruimte wordt omsloten door een aantal openruimtegebieden met grote
natuurlijke en vooral landschappelijke waarde. Het betreft onder andere de boscomplexen ‟s
Hertogenheide en Meetshoven, de Kalsterloop in het noorden, de omgeving van Gijmelberg en
Bloemse Hoeve en de beboste Diestiaanheuvels. Daarnaast zijn ook de Demer- en Mottevallei
structuurbepalend. Niet alleen dankt Aarschot zijn ontstaan eraan en vormt het een sterke
fysische barrière binnen het stadscentrum, de Demervallei is ook structuurbepalend voor de
natuurlijke en agrarische structuur
1.5.2. Stedelijke functies
Aarschot is een centrumstad met een groot aanbod aan diensten en voorzieningen. Zowel op
het vlak van handelszaken, onderwijs, toeristisch-recreatieve voorzieningen is de stad goed
uitgerust.
Onderwijs
Het aanbod aan scholen in Aarschot is bijzonder groot en zeer gevarieerd. Het omvat lagere
en kleuterscholen, humaniora, beroepsonderwijs, kunst- en muziekonderwijs en
avondonderwijs. Er is een grote concentratie ten noorden van het historisch centrum: de
“Aarschotse Campus” (Elisabethlaan- P. Dergentlaan). Hoger en universitair onderwijs is niet
aanwezig in Aarschot. Daarvoor dient men (dichtstbijzijnd) ofwel naar Diest, Leuven,
Diepenbeek of Antwerpen uit te wijken.
Overheidsvoorzieningen
De overheidsvoorzieningen zijn sterk geconcentreerd in het centrum van Aarschot. De
gemeentelijke diensten zijn in het centrum gesitueerd, net als de stadsfeestzaal, de brandweer,
politie en rijkswacht, en het gemeentehuis. Aarschot is ook kantonhoofdplaats en dit betekent
de vestiging van de verschillende diensten zoals de Directe Belastingen, BTW Registratie en
Domeinen, BTW controle, Douanen en Accijnzen, het Kadaster. Ook het vredegerecht is er
gevestigd.
Detailhandel
Het centrum van Aarschot is een belangrijk winkelcentrum, ondersteund door de
parkeervoorziening in de Demervallei (Demerparking) en de aanwezigheid van restaurants en
cafés.
Het kernwinkelgebied van Aarschot-Centrum strekt zich vanaf de Grote Markt in drie richtingen
uit: in noordelijke richting langs de Theo De Beckerstraat tot aan de brug over de Demer; in
zuidelijke richting langs de Diestsestraat tot aan de afsplitsing van de Tiensestraat; en in
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westelijke richting langs de Martelarenlaan en de Leuvensestraat tot aan de Albertlaan (veruit
de langste arm).
Het winkelgebied Schaluin wordt ruimtelijk van het kernwinkelgebied gescheiden door de
Demer en strekt zich uit langs de Bogaardenstraat, de Gasthuisstraat en Schaluin zelf, waar
zich de grootste winkeldichtheid voordoet. In deze zone vinden we meer dienstverlenende
activiteiten.
Een ander knooppunt van shoppingactiviteit is de Diestsesteenweg waarin o.a. het tuincentrum
Gaby en een doe-het-zelfzaak gesitueerd zijn. Ook langsheen de Leuvensesteenweg en de
Liersesteenweg vinden we (grootschalige) perifere winkelgebieden.
Medische voorzieningen
Ter hoogte van de Langdorpsesteenweg bevindt zich de dagkliniek van het Medisch Centrum.
Daarnaast heeft Aarschot ook een bloedtransfusiecentrum (afdeling Rode Kruis Aarschot), een
rustoord en een rust- en verzorgingstehuis.
Sociale Huisvesting
De gemeente Aarschot telt 300 sociale huurhuizen en 42 sociale huurappartementen (2006).
Op een totaal van 12892 woningen in 2006 betekent dit een percentage van 2,7%. Dit aandeel
ligt beduidend onder het Vlaams Gemiddelde van 5,7%.
1.5.3. Stedelijke groengebieden
Het stadspark – gelegen langsheen de Demer - is het grootste stedelijke groenelement in de
binnenstad.
Verder zijn het Begijnhof, het plein aan de OLV-Kerk, de Grote Markt en het plein aan de
Leuvensestraat de structurerende openbare ruimten van het centrum. De oevers van de Demer
zijn vaak zichtbaar, doch vervullen vandaag een zeer beperkte beeldbepalende en helemaal
geen structurerende rol.
1.5.4. Toeristische en recreatieve infrastructuur
Sportvoorzieningen
Aarschot heeft een zwembad in de Demervallei. De openbare sporthal met een totale
zaaloppervlakte van 2.000 m² is eveneens in de Demervallei gesitueerd. Daarnaast beschikken
een zestal scholen over een eigen sporthal die door verschillende doelgroepen gebruikt wordt.
Ter hoogte van de Grote Laakweg bevinden zich diverse outdoorterreinen. Buiten het
stadscentrum, langs de Demer, bevindt zich het recreatiegebied Schoonhoven (zwemmen,
speeltuin, hengelen,…). Het gebied heeft ook een camping met vaste caravans. In Bekaf
tenslotte bevindt zich een speelplein met onderhouden speeltuigen en een winterspeeltuin.
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Sociaal- culturele voorzieningen
Aarschot heeft een aantal voorzieningen met regionale uitstraling. De culturele voorzieningen
worden vooral op twee locaties geconcentreerd.
Er is de culturele Gasthuissite waar zich onder meer het cultureel centrum „Het Gasthuis‟
(Gasthuisstraat) en de stedelijke bibliotheek (Elisabethlaan) bevinden.
Ter hoogte van de Demerparking bevinden zich onder meer de stadsfeestzaal en een
cinemacomplex.
Er zijn tenslotte ook verschillende jeugdbewegingen actief in Aarschot. In Bekaf blijkt zich een
concentratie voor te doen van jongerenactiviteit: naast aanwezigheid van de scholen en de
speeltuin ook scouts-, chiro- en KSA- lokalen.
In het Elzenhof – achter het station – bevindt zich de muziekacademie (HAWM, Hagelandse
Academie voor Woord en Muziek, intergemeentelijk samenwerkingsproject met Diest,
Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem). In het stadspark vinden we de tekenacademie (HAKB,
Hagelandse Academie Beeldende Kunst, tevens een intergemeentelijk samenwerkingsproject).
Toerisme en verblijfsrecreatie
Aarschot beschikt over een rijk cultureel patrimonium. Er zijn diverse toeristische
bezienswaardigheden zoals de Grote Markt, de OLV- kerk, het Capucijnenklooster, de oude
Cantorij, de Orleanstoren, de Sint-Rochustoren en het Begijnhof met het museum. In het
centrum vinden we ook ‟s Hertogenmolens, die momenteel een nieuwe bestemming krijgen
(o.a. hotelfaciliteiten).
In of nabij het stadscentrum situeren zich twee hotels (het kasteel van Nieuwland en de
Postiljon) en een (groeiend) aantal gastenverblijven (B&B). Buiten het verstedelijkt gebied is er
een uitgebreide infrastructuur (kamphuizen en drie campings) om onderdak te bieden aan
kampeerders.
1.5.5. Bedrijventerreinen
Ten westen van het historisch stadscentrum bevindt zich een grote aaneengesloten
bedrijvenzone. Deze zone bestaat uit de industriezone Nieuwland (met een oppervlakte van
94,7 ha) en uit de zone Meetshoven/Ter Heidelaan (waarin een industriezone van 66,4 ha en
een ambachtelijke zone van 5,5 ha vervat zitten).
Deze terreinen zijn goed ontsloten voor wegverkeer door de westelijke ring R25, aansluitend op
de A2 Leuven – Lummen. Er is mogelijkheid tot aansluiting op het spoor, maar tot op heden is
die niet benut.
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Alle percelen op de industriezone Nieuwland zijn verkocht, doch niet allemaal bebouwd. Een
aantal bedrijven heeft nog reservegebied liggen. Er is hier dus zo goed als geen ruimte
realiseerbaar.
Een vergelijking van het oorspronkelijke verkavelingsplan van InterLeuven met het huidige
kadastrale plan illustreert hoe langzamerhand een versnippering ontstaat doordat grote
bedrijven hun percelen of panden opdelen en verhuren of verkopen aan kleinere nieuwkomers.
De totale oppervlakte van de industriezone Meetshoven bedraagt 66,4 ha, de ambachtelijke
zone 5,5 ha. Deze zones werden niet ontwikkeld door een intercommunale, vandaar het
onregelmatige karakter van de bezetting: dicht bebouwde percelen liggen er soms naast
weiland. Ook deze zone is zo goed als volledig ingevuld.
Ruimtelijk gezien is het belangrijk de relaties met andere functies in de onmiddellijke nabijheid
te schetsen. Een historisch gegroeide strook van bewoning langsheen de Betekomsesteenweg
en de Demer doorsnijdt de nijverheidszone. De tuinen van deze huizen ligt aan de Demer, wat
de onderbreking breder maakt. In het noorden zijn de zones begrensd door het
Meetshovenbos. De spoorweg vormt de sterke oostelijke barrière tussen de industriezone en
het historisch centrum. De ligging van het Elzenhof in het zuiden is ook wel bijzonder. Het
Elzenhof met zijn park en school is volledig geïsoleerd door de omringende industrie en
wegenis.
Naast deze grote bedrijvenzone is er ook nog de ambachtelijke zone Ourodenberg langs de
Herseltsesteenweg (13,8 ha) nabij de gemeentegrens met Herselt. Deze zone is slechts
gedeeltelijk ingevuld; in het noorden van deze zone loopt de Kalsterloop.
Sinds 1988 is in Aarschot geen enkel industrieterrein meer gecreëerd. In 1992 was de gehele
industriezone Nieuwland verkocht.
1.5.6. Ontsluitingsstructuur
Aarschot is een belangrijk knooppunt binnen de regionale en bovenregionale verkeersstructuur.
De autosnelweg A2 (E314) Leuven-Lummen-Aken vormt de zuidelijke gemeentegrens van
Aarschot. De A2 vormt de verbindingsweg tussen A40 (Oostende-Brussel-Luik) en E313
(Antwerpen-Hasselt-Luik). Via de oost-west georiënteerde A2 is er een snelle verbinding met
Leuven en Diest De N223 zorgt voor de verbinding met het centrum van Aarschot.
Via de westelijke ring wordt een goede aansluiting verzekerd op een aantal radiale
toegangswegen. De oostelijke ring biedt tevens toegang tot een aantal belangrijke stedelijke
functies en parkings aansluitend op het centrum. Beide deelringen zijn recent met elkaar
verbonden.
De R25 is niet enkel van belang als ringweg, maar bieden ook toegang tot een aantal
belangrijke stedelijke functies en parkings die onmiddellijk aansluiten op het centrum. De ring is
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daardoor cruciaal voor de ontsluiting van het centrumgebied. De aantrekkingskracht van het
handels- en dienstencentrum wordt mee bepaald door deze rechtstreekse aansluiting op de
ring (parking Demervallei).
Een radiaal wegenpatroon bepaalt verder de wegeninfrastructuur van de gemeente. Hiermee
bevestigt Aarschot zijn positie als stedelijk centrum voor de omgeving. In het noorden zijn de
N10 naar Lier - Antwerpen en de N19 naar Geel belangrijke (inter)regionale verbindingen die
via de westelijke ring ook aantakken op de A2. De Leuvensesteenweg, de
Langdorpsesteenweg, de Diestsesteenweg en de Gijmelsesteenweg hebben eerder een lokale
functie (verbinding naar omliggende dorpen).
Vanuit het station van Aarschot zijn rechtstreekse verbindingen naar Leuven - Brussel - kust,
naar Lier - Antwerpen als naar Diest - Hasselt – Luik.
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2.

Relatie met de ruimtelijke structuurplannen

2.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd in september 1997 goedgekeurd door de Vlaamse
Regering en in december 1997 bekrachtigd door het Vlaams Parlement.
Aarschot als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) selecteert Aarschot als structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied. Het begrip stedelijk gebied gaat over die gebieden waar een intense
ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de
verschillende menselijke activiteiten (wonen, werken,...), waar dichte bebouwing overheerst en
waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren. Uitgangspunten van
beleid hierbij zijn groei, concentratie en verdichting. Dit beleid staat tegenover het
buitengebiedbeleid in de andere gebieden, waar een meer terughoudend beleid t.a.v. onder
meer het bouwen zal worden gevoerd.
Aarschot als economisch knooppunt
Gezien de selectie van Aarschot als stedelijk gebied, is Aarschot tevens een economisch
knooppunt. Voor de economische knooppunten stelt het RSV het volgende voorop: de
economische activiteiten moeten zoveel mogelijk worden gebundeld, binnen een afgebakend
stedelijk gebied. Hierbij maakt het RSV een onderscheid tussen regionale industriële
bedrijventerreinen, die door de provincie worden aangewezen en lokale ambachtelijke
bedrijventerreinen die door de gemeentelijk overheid worden aangewezen.
Relatie met het buitengebied
Het overgrote deel van het grondgebied van Aarschot is onderdeel van het buitengebied. Het
is het gebied waarin de open, onbebouwde ruimte overweegt. De natuurlijke structuur van het
buitengebied wordt in verschillende ruimtelijke beleidscategorieën opgedeeld: de grote
eenheden natuur (GEN‟s), de grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO‟s), de
natuurverbindingsgebieden en de natuurverwevingsgebieden. Voor de natuurlijke structuur
wordt een gebiedsgericht beleid gevoerd dat streeft naar de aanduiding van een
samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden.
Het RSV selecteert de Demervallei als structuurbepalend op Vlaams niveau. De grote
natuurgebieden die voor de regio vermeld worden, worden gevormd door loof- en naaldbossen
en vochtige graslanden. De Hagelandse getuigenheuvels zijn van belang als landschappelijke
elementen.
Lijninfrastructuur
Duurzame mobiliteit wordt als uitgangspunt gehanteerd, daarbij staat een geïntegreerde
benadering van de ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur voorop.
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Een categorisering van het wegennet met bijhorende functies van wegen en niveaus van
besluitvorming over trajecten van wegen wordt ingevoerd. Het Vlaams Gewest staat in voor de
selectie van de hoofdwegen, primaire wegen I en II. Voor Aarschot zijn de volgende wegen
opgenomen:
- hoofdwegennet, met als hoofdfunctie het verbinden op internationaal niveau en als
aanvullende functie het verbinden op Vlaams niveau: A2/E314 Aachen-Lummen-Leuven;
- primaire wegen categorie II, met als hoofdfunctie het verzamelen op Vlaams niveau en als
aanvullende functie het verbinden op Vlaams niveau: de N223, van de A2/E314 tot de R25,
net als de R25 zelf
Tot de selectie van het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer (HSL, internationale en ICverbindingen) behoren de lijnen Brussel-Leuven-Landen/Aarschot-Hasselt-Genk en AntwerpenLier-Aarschot-Hasselt.
Voor het goederenvervoer langs Aarschot is er een capaciteitsverhoging voorzien tussen de
zeehaven en de omgeving van Lier, met vertakking tussen lijn 15 (Berchem-Mol) en lijn 16
(Lier-Aarschot). Delen van het hoofd- en van het secundair spoorwegennet voor het
goederenvervoer moeten worden aangepast voor een snelheid van 120 km/u. Dit is onder
meer het geval voor lijn 16 (Lier-Aarschot). Voor de door de NMBS niet meer bediende lijnen en
spoorwegterreinen wordt de nieuwe bestemming vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.
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2.2

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant

Het PRS Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
2.2.1. Aarschot binnen de algemene visie op Vlaams-Brabant
Aarschot is in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) aangeduid als
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is erop gericht de stedelijke
kern en het stedelijk functioneren te consolideren en te versterken door creëren van ruimte voor
en bijkomend aanbod aan woningbouw, aan stedelijke voorzieningen en aan economische
activiteiten. In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant wordt dit beleid verder uitgewerkt:
- Binnen kleinstedelijke gebieden dient het wonen prioritair te worden gestimuleerd.
- Er dient binnen het stedelijk gebied belangrijke aandacht te gaan naar de kwaliteit en het
aanbod van groene en openruimte elementen.
- De lokale en bovenlokale voorzieningen van de kleinstedelijke gebieden dienen optimaal te
worden gestimuleerd. Er dient gestreefd te worden naar een maximale verweving van de
economische activiteiten.
- Een beheers- en begeleidingsprogramma wordt opgesteld met afstemming van de aard van
activiteiten op het stedelijk gebied en een complementaire werking t.o.v. het
binnenstedelijke handelsapparaat (dus niet in concurrentie), als doelstelling.
- Het multimodale en bovenlokale karakter van kleinstedelijke gebieden moeten maximaal
worden uitgebouwd.
- De hoogdynamische recreatie wordt prioritair gebundeld in stedelijke gebieden. De
laagdynamische recreatie – d.m.v. onder meer medegebruik van natuur, groen (parken,...)
landbouw,... – dient maximaal ondersteund en uitgebouwd te worden.
Eén van de uitgangspunten van het Provinciaal Structuurplan stelt dat de rol van de steden
geherwaardeerd dient te worden en het beleid zich moet richten op het versterken van de
stedelijke gebieden en op het beschermen van de open ruimte. Elk stedelijk gebied heeft zijn
eigenheid. Afhankelijk van de aard van deze stedelijke gebieden wordt een aangepast
ontwikkelingsperspectief uitgebouwd. Zij kunnen zich op een andere wijze ontwikkelen en
andere functies en activiteiten aantrekken.
2.2.2. Specifieke uitspraken voor de deelruimte Demernetwerk
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan worden 4 deelruimten onderscheiden. De volledige
gemeente Aarschot maakt deel uit van de deelruimte Demernetwerk, dat de schakel vormt met
de provincie Limburg en Antwerpen en de overgang tussen de Kempen en het Hageland.
Zowel landschappelijk als ruimtelijk en functioneel vormt het Demernetwerk een
overgangszone, een scharnierregio. Het Demernetwerk is een relatief versnipperd gebied
waarbij de Demer een sterk structurerende rol heeft.
De
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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. Aarschot en Diest worden ondersteund als
functionele en morfologische zwaartepunten. De ruimtelijke dynamiek dient bij voorkeur hun
plaats te vinden binnen deze twee kleinstedelijke gebieden. Beide steden hebben een duidelijk
eigen gezicht en hebben zeer specifieke eigen ontwikkelingsmogelijkheden. De bundeling van
de verschillende lijninfrastructuren parallel aan de Demer - de N10, de A2, de spoorweg en de
hoogspanningsleidingen - wordt versterkt.
2.2.3. Specifieke uitspraken voor Aarschot
Aarschot als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied
De provincie wenst een verdere uitwaaiering van Aarschot tegen te gaan en kiest resoluut voor
een beleid van verdichting. Aarschot heeft hiervoor binnen de kernstad ruime mogelijkheden.
De kernstad wordt hierbij min of meer omschreven als het gebied begrensd door de ring.
Beperkte uitbreiding, aanpalend aan de kernstad, kan in een aantal gevallen noodzakelijk zijn.
Deze kernstad bestaat uit twee delen: een deel voor wonen en een deel voor industrie.
Momenteel is de relatie tussen beiden delen gebrekkig. Afstemming en verbinding zijn
aangewezen. De stationsomgeving moet hierin een cruciale rol spelen. De provincie wenst,
samen met de stad Aarschot, werk te maken van de reconversie en ontwikkeling van de
stationsomgeving. De woonfunctie wordt er gestimuleerd. Aan beide zijden van de spoorweg is
er nog ruimte voor de ontwikkeling van personeelsintensieve functies zoals kantoren.
Naast de mogelijkheden van de stationslocatie wordt een uitbouw van de bestaande
industriezone onderzocht. Op lange termijn moet de optimalisatie van de volledige
bedrijvenzone bijkomende ruimte opleveren.
In het noorden van de stad biedt het doortrekken van de ring nieuwe mogelijkheden voor de
vestiging van eerder lokale bedrijven. Deze zone kan een oplossing bieden voor de vestiging
van een concentratie van grootschalige kleinhandel, als alternatief voor de uitzwermende
kleinhandel langsheen N10 en de N19. Tussen spoorweg en de brug over de Demer dient de
N10 eerder als “stadsboulevard” uitgebouwd te worden.
Als stedelijke kern worden op grondgebied van Aarschot geselecteerd: Aarschot en
Ourodenberg. Indien Ourodenberg niet wordt opgenomen binnen de afbakening van het
kleinstedelijk gebied Aarschot, dan wordt ze geselecteerd als woonkern.
Grensstellende elementen bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot zijn: de
ruime omgeving van Schoonhovenkasteel, de beboste Konijntjesberg met Aureliaanstoren en
de ‟s Hertogenheide, de voormalige turfputten, het Vorsendonkbos, Amerbeemd, de omgeving
van het kasteel van Nieuwland, het Langbroek, Bartelsrot en de Demervallei. Ten noorden van
de stad is de open ruimte meer versnipperd. Het is aangewezen om hier een verbinding van
openruimtefuncties te realiseren in de richting van de beboste Gijmelberg.
Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot - toelichtingsnota

27

Aarschot binnen een ruimere natuurlijke en landschappelijke structuur
Het RSV selecteert de Demervallei als structuurbepalend op Vlaams niveau. De doortocht van
deze natuurlijke structuurdrager verdient de nodige aandacht en is een aanknopingspunt voor
stedelijke vernieuwing.
De provincie wenst de verschillende open ruimtefragmenten onderling te verbinden via een
fijnmazig netwerk. Binnen de gewenste natuurlijke structuur worden op provinciaal niveau de
natuurverbindingsgebieden (NVGB) en de ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang
geselecteerd. In de omgeving van Aarschot worden volgende NVGB geselecteerd:
- (6h): verbinding boscomplex Walenbos en Demer via Nieuwe Motte
- (10c): verbinding Winge-Molenbeek via Wijngaardberg-Beninksberg (NK) naar ‟s
Hertogenheide (NK)
- (12a): verspreide boskernen Diestiaanheuvels.
Deze natuurverbindingen verknopen zich in het stedelijk gebied. Er dient dan ook voldoende
aandacht te gaan naar de groene dooradering van het stedelijk weefsel in relatie tot de
realisatie van deze natuurverbindingsgebieden.
Wat de gewenste landschappelijke structuur betreft, beoogt de provincie een complementair
samengaan van zowel de nieuwe stedelijke landschappen als de meer traditionele
relictlandschappen. Volgende beleidscategorieën worden onderscheiden:
- gave landschappen: in de omgeving van Aarschot ligt de „Demervallei Vlaams-Brabant‟
- structurerende reliëfcomponenten: in de omgeving van Aarschot bevinden zich de
„Diestiaanheuvels van de Demer‟
- landschappelijke bakens
Aarschot als toeristisch-recreatief knooppunt
Aarschot behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk „Demernetwerk‟, waar men de aanwezige
landschappelijke kwaliteiten wenst te gebruiken om de regio toeristisch-recreatief te promoten.
In dit toeristisch-recreatief netwerk worden de kleinstedelijke gebieden Diest en Aarschot en de
gemeente Scherpenheuvel-Zichem als toeristisch-recreatief knooppunt aangeduid.
Aarschot als interregionaal knooppunt
Aarschot wordt geselecteerd als interregionaal knooppunt. Een interregionaal knooppunt zal
zich vooral richten op de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied waartoe ze behoort en op de
ontsluiting van een ruimere regio waarvoor het kleinstedelijk gebied als centrum fungeert.
De provincie is bevoegd voor de selectie en ontwikkelingsperspectieven voor de secundaire
wegen. Op het grondgebied van Aarschot komen twee types van secundaire wegen voor:
1. Secundaire wegen type I (hoofdfunctie is verbinden op bovenlokaal niveau met inbouw van
filters om maaswijdteverkleining tussen twee hoofdwegen tegen te gaan)
- N10 van R25 (Aarschot) tot grens met provincie Antwerpen (naar R16, Lier).
- N19 van R25 (Aarschot) tot grens met provincie Antwerpen (naar R14, Geel).
- N223 van N3 (Tienen) naar A2/E314 (Aarschot).
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2. Secundaire wegen type III (hoofdfunctie is het garanderen van een vlotte doorstroming van
het openbaar vervoer en de fiets):
- N10 van R25 (Aarschot) naar R26 (Diest).
- N19 van R23 (Leuven) naar Kapitein Gilsonplein (Aarschot).
- R25 (Aarschot) Oost, van de Langdorpsesteenweg tot de N10
- R25 (Aarschot) Oost (aan te leggen), van de N19 tot de Langdorpsesteenweg
Taakstelling voor Aarschot
De woontaakstelling voor Aarschot bedraagt 2.079 woningen (periode 1991-2007). Deze
taakstelling moet als een minimum richtkader gehanteerd worden bij de afbakening van de
stedelijke gebieden. Voor de specifieke doelgroep woonwagenbewoners stelt het ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant een doortrekkersterrein voorop met minimum 15 standplaatsen
en een residentieel woonwagenterrein (of meerdere) met in totaal minimaal 15 standplaatsen.
Gelet op de evolutie binnen het afbakeningsproces van het Vlaams Stedelijk Gebied rond
Brussel wordt voor het kleinstedelijk gebied Aarschot uitgegaan van een minimale taakstelling
van 45ha aan bijkomende bedrijvenzones.

FIGUUR 1: Deelruimte Demernetwerk
bron: Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
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2.3

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Aarschot

Het GRS Aarschot - opgemaakt in opdracht van de stad door Groep Planning / SumResearch
– werd definitief goedgekeurd door de Bestendige Deputatie bij besluit van 8 december 2005.
In het GRS worden op microschaal reeds een aantal specifieke uitspraken gedaan over het
stedelijk gebied Aarschot die relevant zijn in het kader van deze studie:

2.3.1. Suggestie i.v.m. afbakening kleinstedelijk gebied
We onderscheiden in Aarschot naast de stedelijke kern verschillende kernen. Gezien de
uitwaaiering van de bebouwing ten noorden en ten oosten van de stad is het van belang zich
onmiddellijk een visie te vormen omtrent de omvang en opbouw van het stedelijk gebied. Een
stedelijk gebied hoeft in zijn huidige toestand niet in al zijn wijken als stad ervaren te worden.
Zo hoeft een stedelijk gebied niet in alle zones een egale densiteit te vertonen. De mogelijkheid
bestaat open ruimte in dit stedelijk gebied te reserveren voor uiteenlopende doeleinden.
Daarom – hoewel dit tot de bevoegdheid van de provincie behoort – werd in het GRS reeds een
voorstel tot afbakening van het stedelijk gebied Aarschot gemaakt. Een eerste belangrijk
gegeven in dit voorstel is de opname van Ourodenberg, de wijk Bloemse Hoeve en delen van
Langdorp. Dit gehele stedelijke gebied kunnen we opsplitsen in het kernstedelijke gebied
Aarschot (hoge densiteit) en de omringende noordoostelijke nevel (met lagere densiteit).

2.3.2. Kernstedelijk gebied
In de gewenste ruimtelijke structuur wordt het kernstedelijk gebied Aarschot begrensd door
- de spoorlijn in het westen,
- het natuurlijk reliëf in het zuiden,
- een kernstedelijke overgangszone met sterke menging van functies in het oosten,
- en de nog te voltooien ring in het noorden
Daarenboven trachten we de eigenheid van elk van deze grenzen te versterken. De
ontwikkelingsperspectieven worden uitgewerkt via een aantal concepten:
1. Stationsomgeving als multimodale stadspoort
De spoorlijn vormt momenteel een harde functionele en ruimtelijke barrière. Voor dit gebied
wordt een grootschalig gemengd project voor kantoren, wonen en recreatie ontwikkeld. Onder
meer verdichting, functionele diversiteit, bereikbaarheid vanuit het en voldoende
parkeervoorzieningen zijn aandachtspunten. Het groene gebied Elzenhof, en de
groendoorgang rond de Demer kunnen hierbinnen geïntegreerd worden.
2. Ruimtelijke en functionele versterking van de stadspoorten
Naast de stationsomgeving zijn nog andere gebieden die we definiëren als stadspoort. Deze
stadspoorten moeten herkenbaar zijn door een aangepast wegbeeld en een krachtige
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architectuur. Het betreft volgende poorten: (1) het Kapitein Gilsonplein, (2) de zone
Demervallei, (3) kruispunt Herseltsesteenweg–Langdorpsesteenweg–Pastoor Dergentlaan–
Schaluin, (4) Witte Molen met het kruispunt Herseltsesteenweg–Liersesteenweg.
3. Behoud en versterking van de commerciële ruggengraat van het centrum
Het verhogen van de verkeersleefbaarheid in het kernhandelscentrum is cruciaal. De opheffing
van de ruimtelijke en functionele scheiding die de Demer vandaag vormt moet worden opgelost
binnen het stedenbouwkundig project voor de ‟s Hertogenmolens en de omgeving ervan.
4. Sluiten van de ring
De sluiting van de noordelijke ring vraagt grote infrastructurele ingrepen door de aanwezigheid
van de spoorlijnen. Ook de integratie binnen de omgeving is belangrijk. Omdat het hier een
ingesloten landbouwgebied betreft, stellen we voor het geheel om te vormen tot een lokale
KMO-zone met de nodige buffering naar de achterliggende woongebieden.
5. Definiëren en versterken van een groene ruggengraat doorheen het centrum
Het stedelijk centrum beschikt over een aantal groenstructuren en – elementen die wanneer ze
versterkt en verbonden worden met elkaar, een structurerende en recreatieve groene
ruggengraat van het centrum kunnen vormen. Door de commerciële ruggengraat een groene
tegenhanger te geven ontstaat een sterke diversiteit en verschillende sferen in het centrum.
6. Projectzone woon- en recreatiepark
Ten noorden van het centrum van Aarschot – tussen de Laak, de spoorweg en de
Herseltsesteenweg - bevindt zich een grote parkzone. De natuurwaarden en de
belevingswaarden van deze zone zijn vandaag zeer laag. Met het oog op de verdichting van
het centrum, moet hier een (multifunctioneel) stadsproject tot stand komen.
7. Versterken van de blauwe corridors Laak en Demer
De Demer die vandaag een sterke ruimtelijke en functionele scheiding vormt in het kernstedelijk
gebied moet door middel van een aantal strategische ingrepen opnieuw een ader worden
doorheen het centrum in plaats van een barrière. Het reeds opgestarte project ‟s
Hertogenmolens en Amer kadert hierin.
8. Oostelijke ring vorm geven als een stedelijke boulevard
Omdat we tussen het centrum en de stedelijke nevel een functionele en ruimtelijke continuïteit
willen bewaren moet de oostelijke ring het karakter krijgen van een stedelijke boulevard. We
komen hierop terug in het deelgebied noordoostelijke stedelijke nevel.
9. Groene randzones op de grens tussen de open ruimte en de stad Aarschot
Bij het inzoomen op het stedelijk gebied zien we dat de stad Aarschot omgeven wordt door
verschillende groene slingers. We merken een geleidelijke overgang van natuur-groen naar
cultuur-groen. Het is van belang groene zones zoveel mogelijk te verbinden en een aangepast
karakter te geven:
- in het oosten: groenzones met in het bijzonder recreatieve mogelijkheden
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-

in het zuidwesten: groenzones met belangrijke natuurwaarden
in het noorden: groenzones binnen meer stedelijke omgeving

10. Optimalisatie en uitbreiding van lokale en regionale bedrijvigheid
Het regionaal bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven wordt geoptimaliseerd en gefaseerd
uitgebreid in westelijke richting. Nabij het station kan een kantoorzone ontwikkeld. Voor de
uitbreiding van de lokale bedrijvigheid binnen het stedelijk gebied wordt een gebied nabij de
Witte Molen (noordelijke ring) ontwikkeld; in dit gebied wordt ook ruimte voorbehouden voor
nieuwe grootschalige kleinhandel op voorwaarde dat deze complementair is aan het stedelijk
winkelgebied.

FIGUUR 2 : Gewenste structuur kernstedelijk gebied
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2.3.3. Noordoostelijke stedelijke nevel
In de gewenste ruimtelijke structuur wordt de noordoostelijke stedelijke nevel begrensd door
- een versnipperd agrarisch gebied in het noorden met de vallei van de Kalsterloop
- een natuurlijke grens gevormd door bos- en natuurgebieden in het westen (Meetshoven)
- Demervallei in het zuiden en de stedelijke boulevard en Herseltsesteenweg in het oosten
Ook hier trachten we karakter en eigenheid van die grenzen te versterken om een
ongecontroleerde verderzetting van de nevel tegen te gaan.
1. Aanleg van een ruimtelijke en functionele stedelijke boulevard
De afwerking van de oostelijke ring vraagt ook bijzondere aandacht voor de impact op zijn
omgeving. Het viaduct over de spoorweg moet deel uitmaken van een geïntegreerd
stadsontwerp voor de weg en de te realiseren structurerende bebouwing en bedrijvigheid in de
omgeving.
2. Binden van de afzonderlijke wijken door een lokale, herkenbare en interne drager
Om de link tussen de verschillende wijken te verhogen, wordt voorgesteld een lokale en
herkenbare drager te ontwikkelen, waarop zich ook de nieuwe ontwikkelingen enten.
3. Verdichting van de nevel nabij het kernstedelijk gebied
Het verdichten van de nevel nabij het kernstedelijk gebied, m.a.w. langs de noordelijke en
oostelijke ring gebeurt in eerste instantie door het afwerken van de woonuitbreidingsgebieden
Bekaflaan, Nonnelanden en Ter Heide.
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FIGUUR 3 : Gewenste structuur stedelijke nevel

2.3.4.. Opvangen woonbehoefte
Om de behoefte aan bijkomende woningen op te vangen gaat de voorkeur in de eerste plaats
naar een zo volledig mogelijke opvulling van het stedelijk gebied door herbestemming van
leegstaande panden en invulling van kavels langs een uitgeruste weg. Ook bouwrijp te maken
gronden in binnengebieden komen hierbij in aanmerking. Uit het informatief gedeelte van het
GRS blijkt echter dat de behoefte aan bijkomende woningen tot 2007 in het stedelijk gebied
groter is dan het aanbod. Dit betekent dat er woonuitbreidingsgebied(en) kunnen ontwikkeld
worden om die behoefte op te vangen.
Er zijn elf woonuitbreidingsgebieden waarvan er zeven gesitueerd zijn binnen de hypothese
afbakening stedelijk gebied.
Binnen het GRS werd een afweging gemaakt van die
verschillende woonuitbreidingsgebieden. Volgende gebieden komen prioritair in aanmerking
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voor het realiseren van gemengde bouwprojecten:
- Bekaf in de stedelijke nevel
- Poortvelden binnen het kernstedelijk gebied
- Zuidelijk deel Ter Heide in het kernstedelijk gebied
- Nonnenlanden in de stedelijke nevel
Indien een verdere selectie tussen deze vier gebieden wordt gevraagd, suggereert de stad in
het GRS om het gebied Bekaf prioritair te realiseren, omwille van het onafgewerkt karakter van
het gebied en het Laakproject. Voor dit gebied werd reeds een RUP opgemaakt.
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3.

Juridisch-planologische context

3.1. Gewestplan - gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
De bodembestemmingen van Aarschot worden bepaald door het gewestplan Aarschot-Diest.
Het gewestplan Aarschot-Diest werd goedgekeurd bij KB van 7/11/1978. Binnen het
grondgebied van Aarschot zijn er geen wijzigingen van het gewestplan doorgevoerd.
In het kader van de afbakening van de natuurlijke structuur werd in 2004 één gewestelijk RUP
goedgekeurd ter hoogte van Rillaar (Konijnenberg).
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SumResearch / Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot
Kaart 2
Gewestplan
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gebied voor dagrecreatie
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landschappelijk waardevol agrarisch gebied

BRON : digitale rasterversie van het Gewestplan,
MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning,
geactualiseerd tot 01-01-2002 (OC-GIS-Vlaanderen)

Provincie Vlaams-Brabant
6049/ sv / juni 2007

3.2. Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen
3.2.1. Provinciaal RUP RWZI
Er werd een provinciaal RUP opgemaakt voor de RWZI (ministerieel besluit 12 juni 2006). Met
dit RUP werd een einde gemaakt aan de zonevreemdheid van het bestaande RWZI met een
bestemmingszone voor inplanting RWZI en een groenbuffer ten opzichte van de Demer.
3.2.2. Provinciaal RUP "Crematorium Hofheide"
Dit Provinciaal RUP werd goedgekeurd door de minister op 13 april 2007. Het moet een
oplossing bieden voor de nood aan een crematorium in het arrondissement Leuven.
Na afweging van 10 zoeklocaties werd de site Hofheide (gemeente Holsbeek) als meest
optimale inplantingsplaats weerhouden. De site wordt afgebakend door enerzijds de N223 in
het Westen, de Jennekensstraat en bijhorend landelijk woonlint in het noorden en de landweg,
Langaard genoemd, in het zuiden. Via dit RUP wordt de optie genomen om een gebied,
vandaag de dag hoofdzakelijk benut voor landbouwactiviteiten, in te richten als parkbos en de
oprichting van een crematoriumfunctie voor het arrondissement Leuven te faciliteren.
3.2.3. Provinciaal RUP “Stationsomgeving Aarschot en beperkte uitbreiding Nieuwland”
Dit Provinciaal RUP (MB 5 september 2008) moet het juridisch mogelijk maken de krachtlijnen van
het masterplan voor de stationsomgeving uit te voeren. Binnen het RUP wordt enerzijds de
stationsomgeving en anderzijds de westelijke uitbreiding van Nieuwland opgenomen.
De

ontwikkeling van de strategische lokatie "Kop van Nieuwland" is van cruciaal belang voor de
realisatie van de visie en ontwikkelingsopties binnen het project stationsomgeving. Daarom is
de herlokalisatie van de betoncentrale "Schmidt Beton Klaps" noodzakelijk. Op deze manier
kan de stationsverdichting met kantoren gerealiseerd worden en kunnen deze bedrijven op een
beter ontsloten gebied gelocaliseerd worden. Een uitbreiding van de industriezone Nieuwland
in westelijke richting dient deze herlokalisatie op korte/middellange termijn mogelijk te maken.
In de bestaande industriezone Nieuwland is geen grond beschikbaar ter realisatie van een
herlokalisatie.
3.2.4. Provinciaal RUP Feyaerts
Tenslotte werd een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het zonevreemd bedrijf Feyaerts
te Gelrode (garage) op basis van gedeeltelijk positief planologisch attest. Dit RUP werd
goedgekeurd op 17 november 2008 en geeft een beperkte mogelijkheid tot uitbreiding in het
agrarisch gebied.
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3.2.5. Ontwerp provinciaal RUP Intratuin
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.
Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in navolging van het planogisch attest.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorlopig vastgesteld op 23/09/2011. Het openbaar
onderzoek werd georganiseerd van 10 oktober 2011 tot en met 9 december 2011.
Het tuincentrum Intratuin situeert zich in de stad Aarschot, meer bepaald in de deelgemeente
Aarschot, een stedelijke kern. Het bedrijf situeert zich binnen de 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
kleinere handelszaken gevestigd.
In de visie van het gewenst stedelijk gebiedbeleid werd een visie uitgetekend voor de gewenste
economische structuur. In deze visie worden 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.
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3.2. Gemeentelijke Bijzondere Plannen van Aanleg – Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen
Naam BPA/RUP

Goedkeuring

Inhoud

RUP
StadscentrumStatiewijk
RUP Elisabethlaan

BD 09/12/2010

BPA Gelrodeweg

KB 12/04/71

Ordening
stadscentrum
(herziening
BPA
Stadscentrum en BPA Statiewijk)
Ordening woonwijk ten noorden van de Demer
(herziening en uitbreiding BPA Elisabethlaan)
ordening woonwijk

RUP Bekaflaan

BD 06/02/2008

ontwikkeling woonuitbreidingsgebied

RUP Poortvelden

BD 22/11/2011

Onttwikkeling woonuitbreidingsgebied

BD 13/12/2007

In opmaak
RUP Witte Molen

TABEL 1:BPA's / RUPs voor het grondgebied Aarschot
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Sum Research / Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot
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3.3

Vlaams Ecologisch Netwerk

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
Aansluitend bij de stadskern van Aarschot zijn "De Demervallei ten oosten van Aarschot”, “De
Demervallei ten westen van Aarschot”, “Eikelberg, Wijngaardberg, Beninksberg en ‟s
Hertogenheide” en “De Langdonken” opgenomen in de eerste fase van de afbakening van het
VEN. In een tweede fase werden deze zones verfijnd en uitgebreid. Als onderdeel van “De
Demervallei ten oosten van Aarschot werd een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
opgemaakt: "Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur:
Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur 'Demervallei ten oosten van Aarschot”.

3.4. Europese vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden
De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 verbindt de lidstaten ertoe een aantal
“bijzonder te beschermen vogels” te beschermen door ondermeer het instellen van
beschermingszones. Bij besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988 werden voor
Vlaanderen 23 gebieden aangewezen als vogelrichtlijngebieden (SBZ-V). De Demervallei is
er daar één van.
Enkel het alluviaal gebied tussen Aarschot en Diest is in het
volgelrichtlijngebied opgenomen.
De Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de
wilde flora en fauna beoogt de biologische diversiteit te waarborgen. In toepassing van deze
richtlijn besliste de Vlaamse Regering op 4 mei 2001 een aantal speciale beschermingszones,
de zogenaamde habitatrichtlijngebieden (SBZ-H), af te bakenen. In Aarschot vinden we twee
habitatrichtlijngebieden terug: de „Demervallei ten westen van Aarschot‟ en de „Demervallei ten
oosten van Aarschot‟.

3.5. Demervalleiprojecten
Bekkenbeheerplan Demerbekken en Ontwikkelingsplan Demer
Het bekkenbeheersplan werd op 30 januari 2009 goedgekeurd door de Vlaamse Overheid. In
de voorbereiding van het Bekkenbeheersplan werd het Ontwikkelingsplan Demer (OPD)
voorbereid. Doelstelling van het OPD bestond erin de maatregelen uit te werken om zowel de
waterveiligheid als de natuurontwikkeling maximaal te optimaliseren.
De gebiedsvisie voor de Demervallei ten oosten van de stadskern (“Achter Schoonhoven”)
voorziet in nat bos en nat grasland. Het betreft tegelijkertijd een zone met extensief recreatief
medegebruik. Er kunnen op vrijwillige basis beheersovereenkomsten worden afgesloten in het
Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot - toelichtingsnota

42

kader van de beheersdoelstelling „Botanisch beheer‟ en weidevogelbeheer‟.
Het geïntegreerd streefbeeld voor de Demer voorziet ter hoogte van de kern van Aarschot twee
recreatieve poorten tot de Demervallei en een veiligheidsdijk. Ten westen van de stad bestaat
de Demervallei voornamelijk uit natuur en bos (“Vorsdonkbossen en Turfputten”).

FIGUUR 4: Ontwikkelingsplan Demer: geïntegreerd streefbeeld (mei 2007)
Natuurrichtplan voor het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de Speciale
Beschermingszones (SBZ) en de groene bestemmingen van “de Demervallei tussen
Diest en Aarschot”
Het natuurrichtplan voor de Demervallei tussen Diest en Aarschot kwam in 2007 tot stand in het
kader van de opmaak van het Ontwikkelingsplan Demer. Het NRP bouwde voort op de
inventarisatie die in het OPD werd gemaakt. In het natuurrichtplan gaat de aandacht naar de
natuurgerichte afstemming van het grondgebruik. In die zin wordt een gebiedsvisie
geformuleerd die het streefbeeld weergeeft voor de natuur en het natuurlijke milieu en een
beschrijving van de stimulerende en bindende maatregelen inzake natuurbehoud die nodig zijn
om de gebiedsvisie te realiseren.
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Het NRP met code B10b werd op 5 februari 2008 definitief goedgekeurd (MB 05/02/2008). Het
is het tweede natuurrichtplan dat in Vlaanderen goedgekeurd werd.
Strategisch Plan Demervallei van Diest tot Rotselaar
'Op 28/11/2011 werd 'nota houdende de principiële beslissing door de betrokken overheden en
actoren over het integraal uitvoeringsprogramma voor de Demervallei van Diest tot Rotselaar'
plechtig ondertekend door de beleidsverantwoordelijken van de drie bestuursniveaus. De
principiële beslissing bouwt verder op het geleverde werk en heeft als doelstelling om de
strategie voor de gebiedsgerichte ontwikkeling van de Demervallei tussen Diest en Werchter te
concretiseren. De drie betrokken bestuursniveaus geven via deze beslissing groen licht om een
gezamenlijke weg af te leggen door middel van een concreet uitvoeringsprogramma, waarin de
verschillende acties en initiatieven in de Demervallei optimaal op elkaar worden afgestemd.
Deze beslissing betekent een engagement van de verschillende partners om het
uitvoeringsprogramma te realiseren. In een latere fase zal aldus kunnen worden beslist over
een meer concreet voorkeursalternatief.
Om de streefdoelen die omschreven zijn in de visie voor de Demervallei te bereiken, werd een
uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Dit uitvoeringsprogramma omvat een reeks van acties
waarin alle plannen en projecten die een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed hebben op
de Demervallei, zijn opgenomen. Het gaat om een niet‐limitatieve lijst die in functie van het
verloop en de resultaten van de acties kan aangevuld en gewijzigd worden.
De acties zullen worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de aangegeven „trekkers‟,
zoveel mogelijk in de periode tussen de principiële beslissing en het voorkeursbeslissing. Op
basis van de reeds bekomen resultaten van alle onderzoeken en acties zullen de drie
bestuursniveaus immers een keuze maken van het voorkeursalternatief, hier
voorkeursbeslissing genoemd, en de doorvertaling daarvan in meer concrete projecten.
Het gewestelijke niveau is gestart met de procedure van plan-MER waarbij eveneens een
sectorale analyse, kosten-batenanalyse wordt opgemaakt, die zal leiden tot een opmaak van
een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Hierin worden verschillende aspecten opgenomen
voor wat betreft de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuren, ankerplaats, het
ontwikkelingsplan Demer en het natuurrichtplan.
Concreet voor het afbakeningsproces Aarschot betekent dit dat verdere afstemming zal
gebeuren rond het bedrijventerrein Nieuwland en de zone Schoonhoven.'
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3.6. Afbakeningsproces van het buitengebied
In het kader van het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur in de regio Hageland heeft de Vlaamse overheid een eindvoorstel van gewenste
ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma uitgewerkt. In dit eindvoorstel wordt enerzijds
een beeld geschetst van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van landbouw, natuur en bos.
Anderzijds worden er actiegebieden aangeduid waar deze visie wordt uitgevoerd in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Uitgangspunt hierbij vormen de bindende
bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waarin een aantal taakstellingen
(noodzakelijke oppervlaktes) voor landbouw, natuur en bos worden vastgelegd1.
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2007 het operationeel uitvoeringsprogramma goed dat
gekoppeld is aan het afbakeningsproces van het buitengebied. Dit uitvoeringsprogramma
omvat onder meer een voorstel voor de tussentijdse herbevestiging van de bestaande
gewestplannen voor een reeks agrarische gebieden goed; deze agrarische gebieden worden
ook aangeduid op de hiernavolgende kaart.
In de volgende fases worden de geselecteerde gebieden verder gedetailleerd door de opmaak
van Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. In het operationeel uitvoeringsprogramma
wordt in een actietabel een overzicht gegeven van de op te maken plannen. Hieronder wordt
een overzicht gegeven van de elementen uit die actietabel die relevant zijn binnen het kader
van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Aarschot:
Naam
Omschrijving en motivering prioriteit
Deelruimte 1: rasterlandschap van begijnendijk en Baal
Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie
Rasterlandschap van Begijnendijk en Baal

Opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- Hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere en versnipperde
landbouwgebieden tussen Begijnendijk, Tremelo en Aarschot
- Het versterken van de bosstructuren rond Aarschot, tussen Meetshoven
en de Meertsels (richtcijfer bosuitbreiding Meetshoven: 30 ha).
- Het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart
brengen van het landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete
mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor
bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
Afstemmen met provinciaal afbakeningsproces voor he kleinstedelijk
gebied Aarschot.

1

De De omzendbrief RO/2010/01 betreffende de beleidsmatige herbevestiging van de gewestplannen in het kader van
de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen) laat (beperkt) provinciaal en gemeentelijk initiatief toe.
„Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming van een
herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde
planningsinitiatief, de nodige acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen.„

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot - toelichtingsnota

46

Deelruimte 2: Heuvelbossen
Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie
Bossen en verwevingsgebieden
tussen Aarschot en Averbode

Opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- Het nader uitwerken van de verweving van landbouw, natuur en bos
tussen Aarschot en Averbode.
- Het versterken van de natuurwaarden in de vallei van de Molenbeek
(Herseltseloop/Kalsterloop)
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart
brengen van het landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete
mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor
bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
Afstemmen met het integraal plan voor het plattelandsproject De Merode.

Deelruimte 3: Demervallei- Diestiaanheuvels
Uitvoeringsacties op korte termijn op te starten
Demervallei tussen Werchter en
Aarschot

Demervallei tussen Aarschot en Diest

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie van de
vallei van de Demer en de vallei van de Grote Laakbeek, het nader
uitwerken van de verweving van landbouw, natuur, bos en waterberging
(richtcijfer bosuitbreiding Ossebeemden: 30 ha).
RUP als onderdeel van “strategisch project Demervallei” dat eind 2006
erkend is en in 2007 opgestart wordt als “strategisch project in uitvoering
van het RSV”. Opmaak van RUP ter realisatie van de opties van het
Ontwikkelingsplan Demer en het ontwerp bekkenbeheersplan Demer en
na afstemming met de opties vanuit het provinciaal planningsproces voor
de afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot inzake de mogelijke
uitbreiding van het bedrijventerrein Nieuwland.
Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- Het versterken van de natuurwaarden en de waterbergingsfunctie in de
Demervallei en het nader uitwerken van
de verweving landbouw, natuur en bos in de Demervallei.
- Het versterken van de bosstructuren op de Diestiaanheuvels (richtcijfer
bosuitbreiding Vinkenberg: 10 ha)
RUP als onderdeel van “strategisch project Demervallei” dat eind 2006
erkend is en in 2007 opgestart wordt als “strategisch project in uitvoering
van het RSV”. Opmaak van RUP ter realisatie van de opties van het
Ontwikkelingsplan Demer en het ontwerp bekkenbeheersplan Demer.

Op te starten specifiek onderzoek voorafgaand aan uitvoeringsactie
Getuigenheuvels ten zuidwesten van
Aarschot (Wezemaal, Gelrode)
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De opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor:
- het hernemen van de agrarische bestemming voor kleinere
landbouwgebieden tussen Wezemaal, Gelrode en Aarschot
- het versterken van de natuurwaarden en bosstructuren op de
Diestiaanheuvels (richtcijfers bosuitbreiding Kapittelberg 5 ha;
Benniksberg 19 ha).
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart
brengen van het landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete
mogelijkheden voor uitbreiden van natuur- of bosgebieden en
mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse voor
bestaande landbouwbedrijven in het gebied.
Afstemmen met provinciaal planningsproces afbakening kleinstedelijk
gebied Aarschot.
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3.7. Beschermingsbesluiten Erfgoed
Volgende beschermde monumenten, landschappen en stads- en dorpsgezichten in
Aarschot zijn relevant in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied:
Monumenten
Aurelianustoren

31/07/36

Oud Begijnhof

31/07/36

Onze-Lieve-Vrouwekerk

25/03/38

St. Rochustoren

25/03/38

's Hertogenmolens (Demerstraat 1)

11/09/86

De Witte Molen (Herseltsesteenweg 162)

09/11/94

Watermolen Te Schoonhoven (Diestsesteenweg 12)

05/07/96

"Sluisje op de Grote Laak" (Grote Laakweg - Pastoor Dergentlaan)

29/02/00

TABEL 2: Beschermde monumenten
Landschappen
„s Hertogenheide (ged. intrek. BE 20/07/83)

13/09/78

Natuurgebied "Achter Schoonhoven"

06/10/80

TABEL 3: Beschermde landschappen
Stads- en dorpsgezichten
„s Hertogenmolens en onmiddellijke omgeving

11/09/86

voormalige St. Elisabethgasthuis en onmiddellijke omgeving (Gasthuisstraat)

07/06/94

onmiddellijke omgeving van De Witte Molen (Herseltsesteenweg 162)

09/11/94

Watermolen Te Schoonhoven en omgeving (Diestsesteenweg 12)

05/07/96

TABEL 4: Beschermde stads- en dorpsgezichten
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4.

Structurerende elementen van het buitengebied

Naast het aangeven van een taakstelling inzake wonen en bedrijvigheid vanuit het provinciaal
niveau is ook onderzoek naar structurerende en mogelijke grensbepalende elementen vanuit
het buitengebied van belang. Dit onderzoek gebeurt vanuit drie invalshoeken nl. natuur,
landbouw en landschap. Voor elk ervan zijn mogelijke elementen voor een grensbepaling voor
stedelijke ontwikkelingen. Deze werden grondig onderzocht in de visienota.
- VEN-gebieden
- Habitat- en vogelrichtlijngebieden
- Biologische waarderingskaart
voor landbouw:
- herbevestiging landbouwgebieden
- relictzones
voor landschap:
- ankerplaatsen
- beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen
Vanuit dit onderzoek kwamen reeds een aantal hypothetische grenzen voor stedelijke
ontwikkelingen naar voor die op de figuur hierna zijn weergegeven.
voor natuur:

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot - toelichtingsnota

51

SumResearch / Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot
Kaart 7
Synthese grensstellende elementen
vanuit het buitengebied

N19

N1

0

Structurerend natuurelement

Herbevestigd agrarisch gebied

Waardevolle landschappen (ankerplaats of relictzone)

Steilrug

R25

Meetshoven

Laak

Demer

Nieuwland

N10
23
N2

A2-E314
Provincie Vlaams-Brabant
6049/sv/augustus 2008

B. Het kleinstedelijk gebied Aarschot
1. gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het kleinstedelijk
gebied Aarschot
De gewenste ruimtelijke structuur voor het kleinstedelijke gebied Aarschot wordt uitvoerig uit de
doeken gedaan in de visienota op de ontwikkeling van het kleinstedelijke gebied Aarschot. In
deze toelichtingsnota worden de belangrijkste elementen uit deze visieopbouw herhaald en
gesynthetiseerd weergegeven.
De gewenste ruimtelijke structuur is opgebouwd aan de hand van :
- krachtlijnen
- ruimtelijke concepten
- hypothese van gewenste ruimtelijke structuur.

1.1. Krachtlijnen
Voor het bepalen van de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied werd uitgegaan van een
aantal krachtlijnen die de troeven van de stad extra benadrukken. Deze krachtlijnen zijn als een
rode draad doorheen de verschillende invalshoeken meegenomen en als toetssteen
gehanteerd. De krachtlijnen hebben betrekking op het (stedelijk) functioneren van het stedelijk
gebied.
Volgende krachtlijnen werden gehanteerd :
Stedelijke netwerkstructuur met een krachtig kerngebied
De visie op de stedelijke ontwikkeling van Aarschot dient voornamelijk in te spelen op het
versterken van de kwaliteiten van de netwerkstructuur in relatie met de onbebouwde natuurlijke
ruimten, namelijk:
- behoud en versterken van het historisch stadscentrum met duidelijke grenzen in de vorm
van structurerende onbebouwde ruimte (Demervallei, Diestiaanheuvels);
- uitpitten en structureren van de stedelijk nevel via selectieve verdichting, groene
dooradering en begrenzing;
- inzetten op multimodale bereikbaarheid van de netwerkstad door de ruimtelijke ontwikkeling
af te stemmen op de bereikbaarheid.
Een stedelijke netwerkstructuur met een krachtig kerngebied wordt daarbij vooropgesteld.
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Ruimte voor nieuwe stedelijke functies (wonen, winkelen, recreëren) binnen strategische
projecten dient enerzijds het stedelijk kerngebied te versterken en anderzijds de onderlinge
samenhang tussen de kernstad, de stedelijke nevel en de stedelijke open ruimte te
verbeteren. Dit betekent uiteraard niet dat het hele stedelijk gebied als een uniform geheel
wordt benaderd. De sterkte moet juist zijn dat er een gedifferentieerd beleid gevoerd wordt in
functie van de specifieke ruimtelijke situatie. Aandacht voor de kwaliteit van de publieke ruimte
is hierbij cruciaal. Ingrepen in het openbaar domein bieden belangrijke potenties om de
ruimtelijke kwaliteiten van het stadscentrum te verbeteren.
De bestaande open ruimte entiteiten (boscomplex 's Hertogenheide en Meetshovenbos,
zuidelijke cuesta, beekvallei Kalsterloop in het noorden, de bosgebieden op de
Diestiaanheuvels Bloemberg, Gijmelberg) zijn structurerende natuurlijke elementen die het
stedelijk gebied duidelijk begrenzen.
Deze natuurlijke elementen kunnen als groene vingers het stedelijk gebied binnendringen. In
het bijzonder de structurerende rol van de Demer en in mindere mate de Laak kan versterkt
worden door het stadscentrum beter en duidelijker op deze blauw-groene aders te enten.
Aarschot als aangename en goed ontsloten woon- en werkstad
Aarschot moet zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke woon- en werkstad. De bestaande
woningvoorraad van Aarschot kwalitatief verbeteren is het uitgangspunt. Nieuwe
huisvestingsmogelijkheden dienen gecreëerd te worden voor het opvangen van de eigen
behoefte en een bijkomende zachte groei. Zij moeten zoveel mogelijk gezocht worden in het
stedelijk weefsel teneinde aantasting van de open ruimte te voorkomen. Nieuwe projecten
moeten tevens bijdragen tot het versterken van het centrum van Aarschot. Sociale huisvesting
is een belangrijk aandachtspunt.
Ook de economische bedrijvigheid moet verder gestimuleerd worden. De nodige ruimte moet
worden voorzien voor nieuwe bedrijvigheid of bedrijfsuitbreidingen. De provincie stelt het
streefcijfer van 45 ha voorop voor bijkomende oppervlakte voor bedrijvigheid. De bestaande en
nieuwe terreinen zijn een belangrijke aanzet om een voldoende hoog peil van tewerkstelling te
garanderen. Landschappelijke integratie en goede ontsluiting zijn van belang. Aarschot wil niet
enkel logistieke bedrijvigheid, maar ook nieuwe (intellectuele) productie. Het project voor de
stationsomgeving kan voor de nodige impulsen zorgen.
Complementair aan het creëren van bijkomende woon- en werkgelegenheden dient Aarschot
zich de komende jaren uiteraard ook functioneel te versterken. De mogelijkheden op vlak van
(cultuur)recreatie, winkelvoorzieningen, onderwijs, toerisme en natuur zullen een belangrijke
ondersteunende rol spelen.
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Aarschot als toeristisch-recreatief en cultureel centrum
Aarschot beschikt over heel wat potenties op vlak van cultuur, toerisme en recreatie.
Toeristisch-recreatieve troeven van de stad zijn de talrijke historische bezienswaardigheden, de
culturele site (Gasthuisstraat), de Demerparking en omgeving (Schoonhoven), …
Ook buiten het historische stadscentrum beschikt Aarschot over heel wat toeristisch-recreatieve
troeven door de landschappelijke kwaliteiten van de Demervallei en de getuigenheuvels.
Aarschot wordt verder uitgebouwd als centraal knooppunt binnen het toeristisch-recreatief
netwerk in de Demervallei.
Het verder uitbouwen van recreatieve fiets- en wandelroutes moet voor een netwerk zorgen die
verschillende recreatiepolen met het historisch stadscentrum verbindt. Op die manier krijgt het
randstedelijke groen een betekenis als openbare groene ruimte en een toegevoegde waarde in
functie van toerisme en recreatie.
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1.2. Ruimtelijke concepten
De ruimtelijke concepten spreken zich uit over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het
stedelijk gebied. Elk concept is een principe waar rekening mee gehouden werd bij het bepalen
van de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied Aarschot. Een ruimtelijk concept bepaalt
randvoorwaarden aan de ruimtelijke ontwikkeling of ontdekt gebiedsgerichte potenties of
verschillen.
Stadsring als drager van stedelijke activiteiten
Ter hoogte van de stadsring bevinden zich
heel wat stedelijke activiteiten. De ring zorgt
voor het verdelen van het binnenstedelijk
wegverkeer naar die stedelijke functies
enerzijds en voor de link met het hoger
wegennet (A2) anderzijds. Daarom wordt de
ring gesloten.
Die dragende functie van de ring wordt
versterkt. In die zin worden voor bijkomende
verkeersgenererende functies in eerste
instantie locaties langsheen de ring gezocht.
Het bestaande onderscheid tussen de
oostelijke en westelijke ring wordt bevestigd;
langsheen de westelijke ring bevinden zich
eerder regionale functies, in het bijzonder de
bovenlokale bedrijvenzones Meetshoven en
Nieuwland. Op de oostelijke ring takken eerder kleinschalige, meer lokaal gerichte functies
aan: woningen, lokale bedrijvigheid (Witte Molen), kleinhandel,… In die zin is de bestaande
differentiatie tussen de westelijke (primaire weg) en oostelijke ring (secundaire weg) zoals
voorgesteld in het RSV en PRS logisch.
Dit verschil in karakter moet ook in de inrichting tot uiting komen. Er wordt voorgesteld om (een
deel van) de oostelijke ring (Bekaflaan) in te richten als stedelijke boulevard waarop naast de
ontsluiting van woongebieden ook een aantal grootschalige kleinhandelszaken geënt zijn. Ter
hoogte van de Demerparking is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen (handel, diensten,
(water)recreatie, wonen,…). De parkeervoorzieningen t.h.v. de Demerparking moeten in elk
geval behouden blijven. De ligging betekent een enorme troef voor de stad. Enerzijds op
wandelafstand van het historisch stadscentrum, anderzijds kan de parking een uitvalsbasis
vormen voor bezoekers van de (uit te bouwen) recreatieve en landschappelijke poort
Schoonhoven. Voor de samenhang en de leefbaarheid van de wijken langsheen die stedelijke
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boulevard is een groene aanleg en een goede oversteekbaarheid belangrijk.

Compacte functionele verweving in stedelijke kern
Morfologisch gezien is Aarschot eerder een uiteengelegde nevelstad die vooral in het noorden
erg versnipperd is. Het eigenlijke stadscentrum wordt wel gekenmerkt door een grote
functionele dichtheid en verweving.
In het stadscentrum vinden we diverse
stedelijke
functies
op
wandelafstand:
cultuurvoorzieningen, scholen, kleinhandel,
diensten,…
Deze dense functionele verweving dient te
versterkt door de samenhang tussen de
verschillende clusters te vergroten.
De
realisatie van een aantal strategische projecten
(‟s Hertogenmolens-Amerstraat, Laakweg,
stationsomgeving,…) kunnen zorgen voor een
versterking van de bestaande verweving.
Het versterken van de woonfunctie van de stad
is een blijvende aandachtspunt. Binnen de
strategische projecten kunnen uiteraard nieuwe
woongelegenheden gerealiseerd worden. Er
zijn een aantal binnengebieden binnen het stedelijk weefsel die in functie van wonen ontwikkeld
kunnen worden. Daarnaast beschikt Aarschot nog over een aantal woonuitbreidingsgebieden.
De binnengebieden worden prioritair ontwikkeld. De realisatie van inbreidingsprojecten
ondersteunt het streven om bestaande infrastructuren en voorzieningen maximaal te benutten.
Door de ligging vlakbij de voorzieningen in het stadscentrum kunnen de inbreidingsprojecten
bijdragen tot de verdere uitbouw van het voorzieningenapparaat. De ligging van de
inbreidingsprojecten op loop- of fietsafstand van het station vormt een stimulans om het
openbaar vervoergebruik te verhogen.
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Station en Demerparking: poorten tot dynamisch stadscentrum
De Demerparking in het oosten en het station
in het westen vormen de poorten tot het
stadscentrum.
Deze
zones
worden
gekenmerkt door een uitstekend (regionaal)
bereikbaarheidsprofiel, zowel met de wagen
als met het openbaar vervoer. Daardoor zijn
deze
locaties
uitermate
geschikt
om
bezoekersintensieve functies op te vangen.
Door de ligging op loop- of fietsafstand van het
stadscentrum tenslotte, is een goede
bediening van de verschillende stadsdelen van
Aarschot zelf gegarandeerd.
Met een landmark kan de morfologische
herkenbaarheid van deze projectgebieden
verhoogd worden.
Het stadsontwerp voor de stationsomgeving
voorziet een stedelijke mix van woningen,
voorzieningen en bedrijvigheid. De ontwikkeling moet een hoogwaardige multifunctionele
verbindingszone tussen de stadskern van Aarschot en het stationsgebied met achterliggende
bedrijvenzone Nieuwland teweeg brengen. De concrete invulling is verschillend tussen de oosten westzijde van het station. Aan de oostzijde wordt ingezet op het versterken van het
woonweefsel, de winkelvoorzieningen (rond het stationsplein) en kantoren (zichtlocaties).
De Demerparking wordt versterkt als recreatieve pool die het scharnier vormt tussen het
(winkel)centrum en de Demervallei (met potenties voor zachte recreatie).
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Netwerk van open ruimten binnen beeldbepalende landschappelijke hoofdstructuur
De landschappelijke hoofdstructuur is beeldbepalend. Deze landschapsstructuur dient als
drager en bepaalt de plaatsing van de verschillende ruimtelijke elementen. De Demervallei
vormt de landschappelijke overgang tussen het Zuid-Kempisch boslandschap en het NoordHagelands heuvellandschap. Hier kunnen op een actieve manier nieuwe elementen
toegevoegd worden om het contrast tussen het noordelijke meer beboste deel, de vallei en het
zuidelijke open ruimte gebied voor land- en tuinbouw te versterken. Zo kan een eigen karakter
voor elke zone ontwikkeld worden.
De hoge belevingswaarde van een aantal
gebieden
omwille
van
opvallende
reliëfovergangen moet behouden en waar
mogelijk versterkt worden.
Ook de beleving vanuit het stadscentrum kan
worden versterkt. Binnen het kernstedelijk
gebied vormt de Demer vandaag een sterke
ruimtelijke en functionele scheiding; door een
aantal
strategische
ingrepen
rondom
bijvoorbeeld ‟s Hertogenmolens moet de rivier
een ader worden doorheen het centrum in
plaats van een barrière. Wonen langs de
Demer moet gestimuleerd worden en
groendoorgangen via de Demer en de Laak
(groen lint door de stad) moeten voelbaar
gemaakt worden.
Het stedelijk gebied van Aarschot wordt verder omgeven door verschillende groenzones.
Naast de Demervallei betreft het ook de boscomplexen ‟s Hertogenheide en Meetshoven, de
Kalsterloop in het noorden, de omgeving van Gijmelberg en Bloemse Hoeve en de beboste
Diestiaanheuvels. Door deze groene vingers maximaal tot in het stedelijk gebied door te
trekken, wordt de relatie tussen de stad en het landschap waar het deel van uitmaakt versterkt.
De aanwezigheid van groene ruimtes binnen handbereik verhoogt de leefbaarheid van de
compacte stad. Zij zorgen mee voor een aangenaam woonklimaat.
Door ook de aanleg van het openbaar domein in te schakelen in het netwerk van groene
ruimtes in de stad, ontstaan er verbindingen tussen de dichtbebouwde stedelijke
woonomgevingen van compacte stad en de omliggende natuurgebieden. Behalve de
ecologische link, moet ook de functionele verbinding versterkt worden door het verder
uitbouwen van een fietsroutenetwerk onder meer langs (oude) spoorlijnen, Demer en Laak.
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Structureren van de noordelijke en oostelijke stedelijke nevel
De stedelijke nevel bestaat uit verschillende
kleine kernen die door de 20ste eeuwse
stedelijke ontwikkeling aan mekaar groeiden
en de open ruimtes daartussen die vandaag
verschijnen als gaten in de nevel. Het is een
gebied met een lage bebouwingsdichtheid,
weinig voorzieningen, doorsneden door enkele
belangrijke infrastructuren maar zonder
structuur
of
herkenningspunten.
Met
uitzondering van de zuidelijke begrenzing door
de Demervallei, zijn ook de randen van het
gebied niet zo sterk.
Binnen dit gebied trachten we het karakter en
eigenheid van die grenzen te versterken om
een ongecontroleerde verderzetting van de
nevel tegen te gaan.
De relatie met de binnenstad kan vergroot worden door een aantal duidelijke fysieke linken,
lijnelementen die de stad binnendringen. Het betreft onder meer de Laak, de bestaande
fietsroute langsheen de oude Spoorweg naar Herentals en de nieuwe fietsverbinding t.h.v. de
oude trambedding nabij Witte Molen.
Ook het aanbrengen van een duidelijke structuur in het gebied is belangrijk. Vandaag bestaat
er zeer weinig binding tussen de verschillende wijken in de stedelijke nevel, in het bijzonder in
het gebied ten noorden van de stadskern. Daarom wordt voorgesteld een lokale en herkenbare
drager te ontwikkelen, waarop zich ook de nieuwe ontwikkelingen enten.
Het gebied kan op een aantal plaatsen verder worden verdicht, in eerste instantie ten oosten
van het kernstedelijk gebied - langs de noordelijke en oostelijke ring - door het afwerken van de
woonuitbreidingsgebieden (Bekaflaan, Nonnenlanden en Ter Heide) en de realisatie van het
project rond de Witte Molen (voornamelijk KMO).
Op die manier wordt gezorgd voor een geleidelijke overgang van het stedelijk aanbod naar het
randstedelijk en het open aanbod. Er wordt gestreefd naar wonen in een groene omgeving,
waarbij er via de gordels voldoende differentiatie is. Zo geeft de stad aan dat er plaats is voor
verschillende aanbodsvormen, profileert ze zich op een andere manier en wordt ze
aantrekkelijker voor haar bewoners. In de stedenbouwkundige ontwerpen voor de
woonuitbreidingsgebieden dient mee onderzocht te worden hoe het groen maximaal in de stad
gebracht kan worden.
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1.3. Hypothese van gewenste ruimtelijke structuur
1.3.1. methodiek hypothese van gewenste ruimtelijke structuur
De krachtlijnen en de ruimtelijke concepten werden in de visienota voor elk van de ruimtelijk
deelstructuren behandeld en uitgewerkt. Tevens werden de acties en strategische projecten
voor de verschillende deelstructuren bepaald. Voor een uitgebreide motivatie verwijzen we naar
deze eindvisie.

1.3.2. hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur
Het concept en de uitwerking van de verschillende deelstructuren wordt samengebracht in een
hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het kleinstedelijk gebied Aarschot. Op de
kaart wordt de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur weergegeven. De hypothese
bevat enkel elementen van bovenlokaal belang.
Het stedelijk weefsel van Aarschot kan opgevat worden als een stadskern, met een
randstedelijk gebied ten noorden en ten oosten van de kern. Een groei van het stedelijk
gebied moet inwendig worden opgevangen, door het invullen van vrije percelen en
binnengebieden in de stadskern en in het randstedelijk gebied aan hogere dichtheden. Ook
strategische projecten kunnen voor een impuls zorgen in het stadscentrum. Hierbij is een
blijvende aandacht voor sociale huisvesting belangrijk.
Er wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar bedrijventerreinen in Aarschot door de
realisatie van nieuwe lokale en regionale bedrijvenzones. Er wordt voorgesteld om de
taakstelling van 45 ha op te splitsen in een aantal kleinere pakketten. Naast het reeds
geplande project t.h.v. Kleine Molen (8 ha in functie van lokale bedrijvigheid) en de uitbreiding
van Nieuwland via Provinciaal RUP Uitbreiding Nieuwland. Per bedrijventerrein wordt bekeken
welk type bedrijvigheid best aangetrokken wordt, zodat de potenties van de specifieke locaties
ten volle benut worden.
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 Diestsesteenweg
bestendigd en gelinkt aan het stadsweefsel.
Investeringen in het woningenpatrimonium zullen ondersteund worden door een opwaardering
van het stedelijke weefsel. Daarbij wordt er niet alleen aan de revitalisatie van het
kleinhandelscentrum en de heraanleg van straten en pleinen gedacht, maar ook aan de creatie
van kwalitatieve stedelijke groene ruimten. Deze zullen onderling met elkaar verbonden
worden, zodat er een netwerk van groene recreatieve ruimten ontstaat, die het stadscentrum
dichter bij de waardevolle landschappelijke gebieden rondom de stad brengt en die via
aangename fietsroutes met elkaar verbonden worden. De Demer speelt vormt hier een
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belangrijke schakel in. De aanwezigheid van de Demer in de stadskern kan versterkt worden..
De verbetering van de multimodale bereikbaarheid van de stad vereist de realisatie van de
ontbrekende schakels voor de verschillende vervoerswijzen. Voor het autoverkeer is het
afwerken van de noordelijke ring belangrijk in het kader van een verbeterde ontsluiting van het
centrum. Voor het openbaar vervoer zal het verhogen van het aanbod en de aanpak van de
stationsomgeving cruciaal zijn.
Randstedelijke groengebieden vervolledigen het stedelijk gebied. Zij vervullen een zachte
recreatieve functie op loopafstand van het stedelijk wonen. Het gaat hierbij om Kapittelberg met
de Orleanstoren en de omgeving van Schoonhoven. Maar ook de grensstellende waardevolle
natuur- en bosgebieden ‟s Hertogenheide en Meetshoven worden recreatief verder ontsloten.

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot - toelichtingsnota

62

SumResearch / Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot

N1

N19

0

Kaart 8
Hypothese van gewenste ruimtelijke
structuur kleinstedelijk gebied Aarschot
Stadskern : verdichting via stedelijke woonprojecten
Structureren stedelijke nevel
Verdichten van stedelijke nevel

Duurzaam beheer bestaande bedrijventerreinen
Nieuw te bestemmen bedrijventerrein
Voorkeurslocatie centrumgebonden
grootschalige kleinhandel
Kernwinkelgebied voor kleinhandel, horeca en diensten

P

LB

Meetshoven

Randparkings
Recreatiepool met parkachtige inrichting
wonen aan de rand
Parkachtige (rand)stedelijke groengebieden
Grensstellende groengebieden

5
R2

Demervallei

Meetshoven

Noordelijke ring aanleggen

Laak
Woongebieden in buitengebied

B

Nieuwland

P
P

RB

Bestendigen perifere grootschalige detailhandel
(gerelateerd aan land- en tuinbouw)

Demer

Duurzaam beheer bestaande camping
RB

Orléanstoren

N10

Zoeklocaties doortrekkersterrein

Behoud bestaand woonwagenterrein

Turfputten

Steilrug

‘s Hertogensheide

N223

A2-E314

Provincie Vlaams-Brabant
6049/kpy/mei 2010

2. Invulling van de taakstelllingen wonen en bedrijvigheid
2.1. Taakstelling wonen
2.1.1. berekening van de woonbehoefte
Voor Aarschot is er vanuit het PRS een minimale taakstelling van 2.079 bijkomende
wooneenheden opgenomen voor de periode 1991-2007. Er dient dus nagegaan te worden
hoeveel woongelegenheden er sinds 1991 reeds gerealiseerd werden.
In de periode 1991-2007 kende Aarschot reeds een toename van 18392 gezinnen. Dit betekent
dat er begin 2007 nog 210 wooneenheden van de minimale taakstelling overbleven.
Gemeenten, die slechts gedeeltelijk tot het stedelijk gebied behoren (waaronder Aarschot),
hebben een te realiseren woningenbestand dat behoort tot het stedelijk gebied pakket. In deze
gemeenten dient er voorkomen te worden dat er een verschuiving naar het
buitengebiedgedeelte van de gemeente (suburbanisatie binnen de gemeentegrenzen)
plaatsvindt. Voor het toekennen van het aantal nieuw te realiseren woningen dient uitgegaan te
worden van de in 1991 bestaande verhouding tussen het inwoneraantal van het stedelijk
gebied en het buitengebied.
Het RSV stelt in haar bindend gedeelte dat de verdeling anno 1991 in het woonbestand tussen
de delen van de gemeente, die tot het stedelijk gebied behoren én deze die tot het
buitengebied behoren, ten minste dienen gehandhaafd te blijven.
Om na te gaan of de bestaande verhouding tussen woningen in het stedelijk gebied en woning
in het buitengebied gehandhaafd wordt, moet er een eerste voorstel van afbakening
geformuleerd worden. De afbakening van het onderzoeksgebied gebeurt op basis van de
statistische sectoren aan de hand van verschillende parameters:
1. Hypothese van afbakening uit het PRS
Het PRS selecteert Aarschot en Ourodenberg3 als stedelijke kern. Grensstellende
elementen bij de afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot zijn: de ruime omgeving
van Schoonhovenkasteel, de beboste Konijntjesberg met Aureliaanstoren en de ‟s
Hertogenheide, de voormalige turfputten, het Vorsendonkbos, Amerbeemd, de omgeving
van het kasteel van Nieuwland, het Langbroek, Bartelsrot en de Demervallei. Ten noorden
van de stad is de open ruimte meer versnipperd.
2

We stellen het aantal bijkomende gezinnen gelijk aan het aantal bijkomende woongelegenheden, gezien we ervan
kunnen uitgaan dat elk gezin één woongelegenheid nodig heeft.
3
Indien Ourodenberg niet wordt opgenomen binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot, dan wordt ze
geselecteerd als woonkern.
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2. Hypothese van afbakening uit het GRS
Hoewel dit tot de bevoegdheid van de provincie behoort, werd ook in het GRS reeds een
voorstel tot afbakening van het stedelijk gebied Aarschot gemaakt. Een belangrijk gegeven
in dit voorstel is de opname van Ourodenberg, de wijk Bloemse Hoeve en delen van
Langdorp.
3. Afstand t.o.v. het historisch stadscentrum
Bij het onderzoeken van de verstedelijking van de verschillende sectoren werd ook
rekening gehouden met de afstand tot het centrum. De ring – die morfologisch de
historische kern omsluit – werd hier als richtinggevend beschouwd.
4. Bebouwingsdichtheid en densifiëring
Tenslotte werd ook de bebouwingsdichtheid van de statistische sectoren onderzocht.
Daarnaast werd bekeken in welke sectoren de verdichting in het voorbije decennium het
sterkst was.
Naast de ruime afbakening – waarbinnen de noordelijke en oostelijke stedelijke nevel worden
meegenomen – wordt ook nagegaan in welke mate de taakstelling werd ingevuld wanneer we
een beperkter en compacter stedelijk gebied als vertrekpunt nemen.
Om na te gaan hoeveel woongelegenheden er sinds 1991 reeds gerealiseerd werden in het
stedelijk gebied, wordt er uitgegaan van het hierboven afgebakende onderzoeksgebied op
basis van statistische sectoren.
Tussen 1991 en 2007 zijn 1839 nieuwe woningen gerealiseerd in Aarschot. Van de 1607
nieuwe woningen, die tussen 1991 en 20044 gerealiseerd zijn in Aarschot, werden er 617 of
38,4 % in het stedelijk gebied deel van Aarschot gebouwd en 990 of 61,6 % in het buitengebied
deel. Wanneer we de noordelijke en oostelijke stedelijke nevel niet meenemen binnen het
stedelijk gebied dan is de verhouding 318/1.289 (19,8%/80,2%).
Aangezien begin 1991 het aantal gezinnen in het stedelijk gebied deel van Aarschot nog 43,6%
(ruime afbakening) / 25,9% (compacte afbakening) bedroeg, stellen we vast dat de verhouding
tussen stedelijk gebied en buitengebied zich licht in het voordeel van de laatste aan het keren
is. Het behoud van de in 1991 bestaande verhouding, zoals voorop gesteld in het RSV, wordt
niet gehaald wanneer we rekening houden met een ruime afbakening, maar wel benaderd. Bij
de keuze voor een compacte afbakening wordt de vooropgestelde verhouding stedelijk gebied
– buitengebied ook niet gehaald.

2.1.2. Inschatting taakstelling volgende planperiode
Voor de volgende planperiode werd, vooruitlopend op de herziening van het RSV, een soort
premature taakstelling berekend. Hiertoe werd uitgegaan van de prognoses voor de
gezinsaangroei in de provincie Vlaams-Brabant5. We gaan er vanuit dat deze prognose een
4
5
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goede benadering geeft van de taakstelling op provinciaal niveau voor de komende
planperiode. Vervolgens nemen we aan dat Aarschot hetzelfde gewicht krijgt binnen deze
taakstelling als deze binnen de vorige planperiode.
Scenario
Scenario
sterke
zwakke
verdunning verdunning
430.268
429.331
445.577
442.235
458.114
453.246

Raming van de groei van het aantal huishoudens in
Vlaams-Brabant
Projectiejaar 2007*
Projectiejaar: 2012*
Projectiejaar: 2017*
Evolutie 2007-2012
Evolutie 2012-2017
Gewicht Aarschot in taakstelling Vlaams-Brabant
Taakstelling 1991-2007 voor Vlaams-Brabant (uit RSV)
Taakstelling 1991-2007 voor Aarschot (uit PRS)
Gewicht Aarschot in taakstelling Vlaams-Brabant
Taakstelling Aarschot na 2007 bij gelijkblijvend
gewicht in provinciale taakstelling
Raming taakstelling 2007-2012
Raming taakstelling 2012-2017
Raming taakstelling 2007-2017

+15.309
+ 12.537

+12.904
+ 11.011

475
390
865

400
342
742

65.919
2.049
3,11%

Volgens deze werkwijze bekomen we voor het grondgebied van Aarschot een taakstelling van
400 tot 475 woningen voor de periode 2007-20126. Voor de periode 2007-2017 bedraagt de
taakstelling 726 tot 865 woningen.

2.1.3. Inhaalbeweging taakstelling 1991-2007
De vooropgestelde taakstelling voor de periode 1991-2007 van 2.079 woningen werd niet
gehaald. Er werden 1839 bijkomende woningen gerealiseerd in de periode 1991-2007.
Ongeveer 38,4 % daarvan werd in stedelijk gebied gerealiseerd i.p.v de vooropgestelde 43,6
%. Concreet betekent dit dat er slechts 706 woningen (1.839 x 38,4 %) in stedelijk gebied zijn
bijgekomen, terwijl de taakstelling er minimaal 906 (2.079 x 43,6%) vooropstelde. Bij een
compacte afbakening zijn er slechts 364 woningen (1.839 x 19,8 %) in het stedelijk gebied
volgens twee scenario's, naar projectiejaar, regio en huishoudomvang, Vlaams Gewest 2005-2025 (kubus)
6
De huishoudprojecties van het Vlaams Gewest voorzien een verdere gezinsverdunning naar 2017 toe. Er wordt
rekening gehouden met twee scenario‟s (met een sterke of een zwakke verdunning).
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gerealiseerd. De taakstelling stelde er minimaal 538 (2.079 x 25,9%) voorop.
Om de in het RSV vooropgestelde trendbreuk alsnog te realiseren, is dus een beperkte
inhaalbeweging nodig. De taakstelling voor Aarschot na 2007 bestaat dan ook uit twee
componenten:
- 240 woongelegenheden die nog niet gerealiseerd werden in de vorige planperiode,
waarvan 200 (ruime afbakening) of 174 (compacte afbakening) in het stedelijk gebied
- Geraamde taakstelling voor de volgende planperiode 2007-2012-2017.
In de volgende planperiodes moet die trendbreuk verder gezet worden. In 1991 bedroeg het
aantal gezinnen binnen het ruime voorstel van afbakening van het stedelijk gebied van
Aarschot 43,6 % (ruime afbakening)/ 25,9 % (compacte afbakening) van het totaal aantal
inwoners. In de volgende planperiode wil men – conform het RSV – minimum 60 % van de
bijkomende woningen binnen het stedelijk gebied realiseren, zowel bij een compacte als ruime
afbakening.
Bij ruime afbakening stedelijk gebied:

Taakstelling stedelijk gebied

2007-2012
2007-2017

Scenario
Scenario
sterke
zwakke
verdunning verdunning
285
240
519
445

Inhaalbeweging 1991-2007

200

200

Totale Taakstelling Stedelijk gebied tot 2012
(ruime afbakening)
tot 2017

485
719

440
645

Bij compacte afbakening stedelijk gebied:
Scenario
Scenario
sterke
zwakke
verdunning verdunning
Taakstelling stedelijk gebied
2007-2012
2007-2017
Inhaalbeweging 1991-2007

285
519

240
445

174

174

459
693

414
619

Totale Taakstelling Stedelijk gebied
tot 2012
tot 2017
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2.1.4. Beschikbaar aanbod
Op basis van een inventaris van de vrijliggende percelen (dienst huisvesting en grondbeleid
van de provincie Vlaams-Brabant, 2005) werd het aantal bouwmogelijkheden binnen het
stedelijk gebied berekend. Het aantal vrijliggende percelen is geenszins gelijk aan het aantal
bouwmogelijkheden binnen de gemeente. Op grotere percelen zal het meestal mogelijk zijn om
verschillende woongelegenheden te realiseren.
Niet alle theoretisch beschikbare bouwgronden zullen de eerstvolgende jaren daadwerkelijk op
de markt komen. We gaan ervan uit dat over een periode van 10 jaar 50% van de theoretische
beschikbare percelen langs uitgeruste weg op de markt komen. Dat betekent dat tussen 2005
en 2017 60% van die percelen gerealiseerd worden. Er wordt vanuit gegaan dat de
binnengebieden binnen de tien jaar in principe allemaal op de markt komen.
De woonuitbreidingsgebieden worden niet meegerekend; in het beleid moet er beslist kunnen
worden wat de toekomst van deze gebieden moeten zijn. Volgens verwerking van de inventaris
uit 2005 telt Aarschot 871 potentieel te bebouwen percelen binnen woonuitbreidingsgebieden in
het stedelijk gebied.
Ruime hypothese van afbakening (mét stedelijke nevel)
absoluut
realisatiegraad
(2005-2017)
langs uitgeruste weg 490
60 %

geïnterpreteerd aanbod
(2005-2017)
294

binnengebieden

140

140

totaal

630

WUG

871

100 %

434 woongelegenheden

Compacte hypothese van afbakening (zonder stedelijke nevel)
absoluut
realisatiegraad
geïnterpreteerd aanbod
(2005-2017)
(2005-2017)
langs uitgeruste weg 227
60 %
136
binnengebieden

18

totaal

312

100 %

18
154 woongelegenheden

Binnen de ruime afbakening van het stedelijk gebied Aarschot zullen er in de periode 20052017 in principe 434 bouwpercelen binnen het bestaande juridische aanbod op de markt
komen. Hiervan situeren zich 294 percelen langs uitgeruste wegen en 140 percelen maken
Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk Gebied Aarschot - toelichtingsnota

68

deel uit van ingesloten binnengebieden. In een periode van 12 jaar (2005-2017) komen 434
bouwpercelen op de markt. Dit betekent 36,2 percelen per jaar. Theoretisch gezien komen in
de planperiode 2007-2017 dus 362 bouwpercelen op de markt.
Binnen het compacte voorstel van afbakening komen er in de periode 2005-2017 in principe
slechts 154 bouwpercelen op de markt binnen het bestaande juridische aanbod. Dit betekent
12,9 percelen per jaar. Theoretisch gezien komen in de planperiode 2007-2017 dus 129
bouwpercelen op de markt.

2.1.5. Confrontatie vraag en aanbod
De behoefte aan bijkomende woongelegenheden voor de periode 2007-2017 wordt
geconfronteerd met het aanbod aan bouwmogelijkheden op onbebouwde percelen in juridisch
woongebied.
Ruime hypothese van afbakening
Geïnterpreteerd aanbod aan bouwmogelijkheden (2007 - 2017)
Taakstelling scenario sterke verdunning tot 2017

Compacte hypothese van afbakening
Geïnterpreteerd aanbod aan bouwmogelijkheden (2007 - 2017)
Taakstelling scenario sterke verdunning tot 2017

362
719
- 357

129
693
-564

Dit aantal volstaat niet om de taakstelling met sterke gezinsverdunning tot 2017 op te vangen.
Er is een bijkomende behoefte van 357 wooneenheden in het stedelijk gebied Aarschot.
Wanneer we rekenen met een stedelijke dichtheid van 25 woningen/ha hebben we behoefte
aan 14,28 ha bijkomend woongebied binnen het (ruime voorstel) stedelijk gebied voor de
planperiode 2007-2017.
Wanneer we de taakstelling confronteren met de compacte afbakening van het stedelijk gebied
dan is er zelfs een bijkomende behoefte van 564 wooneenheden of 22,56 ha bijkomend
woongebied binnen het (compacte voorstel) stedelijk gebied voor de planperiode 20072017.
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2.1.6. Fasering woonprojecten
De taakstelling wordt niet gehaald binnen het huidige aanbod. Het is dan ook nodig om
bijkomende woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Binnen de compacte afbakening zijn
onvoldoende vrijliggende woonuitbreidingsgebieden om het tekort op te vangen. Daarom wordt
voor de ruime afbakening gekozen.
In de eerste plaats wordt gekozen voor een aantal strategische projecten in de binnenstad.
Kapitein Gilsonplein: nieuwe bebouwing geeft aan het Kapitein Gilsonplein
meer identiteit en een intiemer karakter. Het plein wordt heringericht als een
rustige ontmoetingsplaats. Verkeer is nog mogelijk maar niet langer
overheersend (1).
Cristal Monopole: op de parking voor frisdrankfabrikant Cristal Monopole

komt er ruimte voor woningen rond een groene binnentuin. Dit zal het
beeld van de stationsomgeving zichtbaar verbeteren (2).
Op deze twee sites kunnen in totaal 75 bijkomende wooneenheden
ontwikkeld worden. Beide zijn opgenomen in het RUP StadscentrumStatiewijk.
Site De Torens: deze voormalige bedrijfsgebouwen bieden unieke kansen

om aan een aantal behoeften te beantwoorden: de creatie van bijkomende
woongelegenheid, de verdere inbreiding van het centrum, de mogelijke aanleg van een
parkeergarage voor dit deel van het handelscentrum,…Deze zone sluit bovendien aan bij de
SIMA-site; op beide sites kan één totaalproject gerealiseerd worden. De stad heeft voor het
strategisch project Kapittelberg een open oproep uitgeschreven i.s.m. Vlaamse Bouwmeester,
waarin naast het landschapspark Kapittelberg in de omgeving van de Orléanstoren ook deze
site (inclusief SIMA en Albertlaan) wordt opgenomen.
Op deze site kunnen 100
wooneenheden ontwikkeld worden.
Er zijn zeven woonuitbreidingsgebieden gesitueerd binnen de (ruime) hypothese afbakening
stedelijk gebied. Ook deze zijn niet allemaal even geschikt. De huisvestingsprojecten dienen
steeds een gemengd karakter te bezitten en te voldoen aan de huidige woonbehoeften van de
verschillende bevolkingsgroepen. Tegelijkertijd dient er rekening gehouden te worden met de
mobiliteitsproblematiek, met bijzondere aandacht voor ontsluiting voor fietsers, voetgangers en
openbaar vervoer. Volgende gebieden komen in aanmerking voor het realiseren van
gemengde bouwprojecten (volgens prioriteit):
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Bekaf

Vrijliggende
oppervlakte
10,0 ha

woningen
(25 won./ha)
250

Poortvelden
Nonnenlanden

10,0 ha
10,3 ha

250
258

Zuidelijk deel Ter Heide

3,2 ha

80

Opmerking
Circa 210 wooneenheden volgens
inrichtingsschets RUP Bekaflaan
Volgens IOP (2005) zijn er in totaal
380 bouwmogelijkheden in beide
WUG

WUG Gijmelberg en het noordelijk deel van WUG Ter Heide zijn niet inbreidingsgericht en
kernversterkend en worden niet ontwikkeld op korte termijn. Ook het WUG Demervallei wordt
niet prioritair als woongebied ontwikkeld omwille van de mogelijkheden van dit gebied als
stedelijke ontwikkelingspool.
Aangezien de behoefte voor de periode 2007-2017 groter is dan het aanbod, dient er een
bijkomend aanbod gecreëerd te worden door het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden.
Niet alles hoeft in één keer op de markt te komen. De gemeente heeft hiervoor de sleutel in
handen door de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor deze gebieden.
Keuze voor een ruime afbakening:
Taakstelling tot 2017 (sterke verdunning)
(Geïnterpreteerd) aanbod binnen juridisch woongebied 2007-2017
Bijkomende behoefte 2007-2017
Bijkomend aanbod binnen strategische projecten
Minimaal aantal eenheden te zoeken buiten juridisch aanbod
Ontwikkelen WUG Bekaf (goedgekeurd RUP)

eenheden
719
- 362
357
- 175
182
210

Concreet betekent dit dat door het ontwikkelen van het woonuitbreidingsgebied Bekaf (circa
210 wooneenheden volgens inrichtingsschets RUP Bekaflaan) de minimale taakstelling reeds
wordt ingevuld.
Om het tekort aan betaalbaar wonen en sociale woningen (slecht 2,7% sociale huurwoningen)
op te vangen wordt voorgesteld om bijkomend woongebieden te ontwikkelen. Wat sociale
huisvesting betreft, wordt in eerste instantie gedacht aan het woonuitbreidingsgebied
Terheidelaan. De woonuitbreidingsgebieden Poortvelden en Nonnelanden zijn geschikt voor
betaalbaar wonen (respectievelijk 250 en 258 bijkomende wooneenheden bij dichtheid van 25
won./ha). De stad neemt in beide gevallen hiervoor het initiatief via de opmaak van een
gemeentelijk RUP.
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2.2. Taakstelling bedrijvigheid
De taakstelling voor het kleinstedelijk gebied Aarschot werd vastgelegd op 45 ha. Er werden
vier zoekzones geselecteerd waarbinnen die taakstelling mogelijk kan opgevangen worden.
Deze zoekzones werden hiervoor ruimtelijk afgewogen t.o.v. elkaar.
Binnen die afweging werd ook het mogelijk profiel van de bedrijven in rekening gebracht.
Zoekzones die nabij de op- en afrit van de A2/E314 gelegen zijn, zijn erg geschikt voor
logistieke bedrijven. De zones die op een grotere afstand van de A2 gelegen zijn, maar beter
aansluitend bij het centrum, zijn meer geschikt voor de verwerkende en producerende
bedrijvigheid.
Vanuit deze vaststellingen wordt ervoor geopteerd om het aanbod aan bedrijventerreinen te
Aarschot gedifferentieerd uit te bouwen. De taakstelling van 45 ha wordt opgesplitst in een
aantal kleinere pakketten. Per bedrijventerrein wordt dan bekeken welk type bedrijvigheid best
aangetrokken wordt, zodat de potenties van de specifieke locaties ten volle benut worden.
Concreet wordt het volgende voorgesteld:
- de zoekzone uitbreiding Nieuwland wordt ontwikkeld in functie van regionale
productiebedrijven. Deze zone heeft een totale bruto-oppervlakte van 35 ha; 7 ha daarvan
is reeds opgenomen in het Provinciaal RUP Uitbreiding Nieuwland. Door de nabijheid van
het station en het centrum én de goede ontsluiting via de ring is deze zone geschikt voor
(arbeidsintensieve) productie. Verder onderzoek en overleg met de Vlaamse overheid moet
uitwijzen of een verdere uitbreiding van Nieuwland op een haalbare wijze gerealiseerd kan
worden. De provincie geeft de taakstelling niet op, maar kan in deze fase geen realistisch
en economische haalbare ontwikkeling van de verdere uitbreiding van Nieuwland
realiseren.
- de zoekzone Witte Molen (8ha) wordt ontwikkeld in functie van (lokale) KMO‟s.
- ten zuiden van de Ter Heidelaan is nog een perceel van 1 ha niet ingevuld. Het perceel ligt
volgens het gewestplan in natuurgebied; in realiteit is het een braakliggend perceel
ingeklemd tussen de R25 en een bestaand bedrijf. Dit gebied kan ontwikkeld worden
(regionale bedrijvigheid).
Wanneer de hierboven voorgestelde zones worden ontwikkeld wordt er een bijkomend (bruto-)
aanbod van 44 ha bijkomende bedrijventerreinen, waarvan 36 ha bedoeld is voor regionale
bedrijven en 8 ha voor lokale bedrijvigheid.
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2.3. Verantwoording keuze locatie Nieuwland
Ruimtelijke afweging vanuit het gewenst stedelijk gebiedbeleid
Het zoekproces is beschreven in de nota stedelijk gebiedsbeleid in het kader van de
afbakeningsstudie Kleinstedelijk gebied Aarschot (2008). In een eerste benadering werden een
aantal minimum voorwaarden geformuleerd waaraan nieuwe terreinen dienen te voldoen. De
volgende criteria werden gehanteerd om een eerste selectie mogelijk te maken:
Goede ontsluitingsmogelijkheden. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn essentiële criteria.
Bereikbaarheid via een primaire of een secundaire weg, ook vanuit de stad, idealiter via
bestaande vervoersassen, met minimale leefbaarheidsproblemen voor de stedelijke
omgeving.
Beperking van de landschappelijke aantasting. Inplanting van een bedrijf kan een grote
impact hebben op de beleving van de open ruimte. In die zin werden aaneengesloten
open ruimtes met grote landschappelijke, agrarische of ecologische waarde
uitgesloten, en eerder gezocht naar ruimtes die reeds structureel aangetast zijn,
aansluitend bij bestaande bebouwing.
Omvang van de locatie. Enerzijds is er de taakstelling van 45 ha. Anderzijds is er de eis
van technische efficiëntie o.w.v. faciliteiten, voorzieningen, beheer, ontsluiting, ...
Op basis van deze criteria werden 4 zoekzones geïdentificeerd.
Uitbreiding Nieuwland
Ter Heidelaan (5 naburige kleine zones)
A2-Afrit (Oostelijke zijde)
Kapittelberg
Na deze eerste screening werden belangrijke potenties en knelpunten verduidelijkt en
afgewogen voor de 4 zoekzones.
Aarschot wordt omgeven door verschillende landschappelijke waardevolle gebieden. Dit maakt
het bijzonder moeilijk om geschikte bijkomende locaties te definiëren voor bijkomende regionale
bedrijvigheid zonder daarbij open ruimte aan te snijden. Na de afweging van deze 4 zoekzones
blijkt geen enkele zoekzone naar voor te komen als duidelijk meer geschikte locatie. De
uitbreiding van Nieuwland blijkt volgens de afweging die hier werd gemaakt, relatief de meeste
potenties te bieden.
Afweging op basis van milieuaspecten in PlanMER en Passende beoordeling
Zonder afbreuk te doen aan de gedetailleerde en locatiespecifieke effectanalyses en –
beoordelingen, en in de mate dat een afweging wetenschappelijk te verdedigen valt tussen
effecten m.b.t. de verschillende milieucomponenten, kan vanuit de m.e.r. volgende keuze
vooropgesteld worden, van minder zwaarwegend naar meer zwaarwegend:
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Negatieve effecten door herbestemming bedrijventerrein op het locatiealternatief
Oostelijke zijde Afrit A2 betreffen onder meer mogelijke verminderde infiltratie en de
regenwaterafvoer,de barrièrewerking, en een knelpunt verkeersveiligheid. Significant
negatief effect wordt enkel vermeld m.b.t. lozingen bedrijfsafvalwater, landschappelijke
integratie en perceptieve kenmerken. Er dienen gevoelig minder woningen onteigend te
worden t.o.v. het deelplan en de andere locatiealternatieven.
Negatieve effecten door herbestemming bedrijventerrein op het locatiealternatief
Kapittelberg betreffen infiltratie en regenwaterafvoer, geluid m.b.t. woningen,
barrièrewerking, erfgoedwaarden, en mogelijk impact luchtemissies op woongebieden.
Significant negatief effect wordt enkel vermeld m.b.t. bedrijfsafvalwater en
landschappelijke integratie. Perceptieve kenmerken worden als positief beoordeeld.
Negatieve effecten door herbestemming bedrijventerrein op het locatiealternatief Ter
Heidelaan betreffen de verkeersleefbaarheid, mogelijk impact luchtemissies op
woongebieden en de woonkwaliteit, de landschappelijke integratie. Significant negatief
effect wordt enkel vermeld m.b.t. bedrijfsafvalwater, perceptieve kenmerken en
mogelijke impact geluid op woongebieden.
Negatieve effecten door herbestemming bedrijventerrein op de planlocatie Nieuwland
betreffen bodemverstoring, verdichting, bodemwaterhuishouding, bedrijfsafvalwater,
regenwaterafvoer, mogelijke effecten op kwelwater, biotoopwijziging door
oppervlaktewaterverstoring, landschapstructuur en erfgoedwaarden. Significant
negatieve effecten betreffen infiltratie van neerslagoverschot, bodemwaterhuishouding,
regenwaterafvoerdebieten, inname overstromingsgevoelig gebied, biotoopwijziging
door ruimtebeslag, grondwaterverstoring (kwaliteit en kwantiteit) en dit m.b.t. het
nevenliggende habitatgebied. Positieve effecten betreffen mogelijk herinrichting
Moutlaak en perceptieve kenmerken.
Het is duidelijk dat de effecten m.b.t. de planlocatie Nieuwland in zeer verregaande mate
ingrijpender zijn dan m.b.t. de alternatieve locaties. Ook na maatregelen blijft het voorgenomen
deelplan Nieuwland het minst milieuvriendelijke alternatief.
Ter remediëring van de effecten door herbestemming van de locatie Nieuwland worden zeer
omstandige, drastische en dwingende maatregelen en voorwaarden voorgesteld.
Er is reden om aan te nemen dat in grootteorde slechts 50 % van de bruto oppervlakte van het
voorgenomen deelplangebied beschikbaar blijft voor bedrijventerrein.
BESLUIT.
De provincie is zich er terdege van bewust dat de zone ten westen van Nieuwland geen
evidente locatie is om deze uitbreiding te realiseren, gelet op de overstromingsproblematiek en
de belangrijke natuurwaarden.
Met betrekking tot de overstromingsproblematiek dient weliswaar een kanttekening gemaakt.
De locatie Nieuwland is op zich geen overstromingsgevoelig gebied (met uitzondering van de
omgeving van de Moutlaak). De kartering van de watertoetskaarten zijn een vertaling van de
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beleidsmatige intentie om het FIN-scenario van het Ontwikkelingsplan Demer uit te voeren, en
dus ter hoogte van Nieuwland de bestaande verhoogde dijk af te graven, waardoor 'in de
toekomst' deze zone effectief zal overstromen. De terminologie 'effectief overstromingsgevoelig
gebied' is in deze context enigszins gekleurd.
Het Bekkenbeheersplan Demerbekken (30 januari 2009) heeft de aanbevelingen gebaseerd op
het FIN‐scenario overgenomen, maar voorziet ook 2 varianten voor de veiligheidsdijk rond
Nieuwland: namelijk één variant waarbij de dijk rond het bestaande industrieterrein wordt
gelegd en een tweede variant die de indicatieve uitbreiding van Nieuwland met 45 ha voorziet.
Er mag daarnaast niet uit het oog verloren worden dat de overige locaties die binnen het
planMER werden onderzocht, ook verre van evidente opties zijn, op vele vlakken ook strijdig
met Vlaamse opties en vaak ook met (weliswaar minder) negatieve milieueffecten.
De locatie Oostelijke zijde Afrit A2 is relatief klein en sluit morfologisch niet aan op de
bebouwde structuur van de de stad. De ligging langsheen de A2 (E314) en de directe
relatie tot de omliggende woonstraten, maken deze locatie enkel geschikt voor
logistieke bedrijven. De beperkte oppervlakte van het terrein leent zich echter slecht
voor dit type bedrijvigheid. De relatief korte afstand tot het afrittencomplex kan omwille
van dit type bedrijvigheid een bijkomend probleem betekenen. Tenslotte dient
opgemerkt dat er voor deze locatie geen lokaal draagvlak kan gevonden worden.
De locatie Kapittelberg vervult een belangrijke rol als randstedelijke open ruimte
onmiddellijk aansluitend bij het stadscentrum van Aarschot. De verdere kwalitatieve
ontwikkeling ervan als landschapspark wordt vooropgesteld. De stad Aarschot heeft
hiervoor reeds de nodige voorbereidende studies gedaan, en het project werd
ingediend voor subsidiering als stadsvernieuwsproject in het kader van het Vlaams
Stedenbeleid. Een ontwikkeling van deze locatie als bedrijventerrein is fundamenteel
strijdig met de Vlaamse beleidsoptie om de open ruimte te vrijwaren van verdere
ontwikkelingen. Hoewel dichter bij het stadscentrum gelegen, vormt deze open ruimte
ontegensprekelijk een minder structureel aangetast gebied dan Nieuwland, en sluit het
op geen enkele wijze aan bij de bestaande bedrijvigheid. Tenslotte dient opgemerkt dat
er voor deze locatie geen lokaal draagvlak kan gevonden worden.
De voorgestelde ontwikkeling in de omgeving van de Ter Heidelaan betreft een
gebrekkig samenhangende cluster van ingesloten gebieden. De ontwikkeling in de
richting van regionale bedrijvigheid is verre van evident. Hoewel de planMER de
milieuimpact slechts relatief negatief voorstelt, valt niet te ontkennen dat hier een groot
conflict tussen bedrijvigheid en de bestaande bewoning zal ontstaan. De aanvaarding
hiervan veronderstelt zeer ruime buffers waardoor een efficiente ontwikkeling in functie
van eerder grootschalige regionale bedrijven uitgesloten is. Vanuit het stedelijk
gebiedbeleid wordt hier eerder een woonfunctie nagestreefd. Tenslotte dient opgemerkt
dat er voor deze locatie geen lokaal draagvlak kan gevonden worden.
Ruimtelijk is de keuze voor Nieuwland voor de provincie meer voor de hand liggend.
o Deze keuze werd initieel al ondersteund binnen het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van Aarschot. Dit goedgekeurd beleidsplan voorzag in een
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o

heldere tweedeling van de stedelijke structuur, met als metafoor 'Aarschot,
kloppend hart aan de Demer': het stedelijk gebied van Aarschot vormt het
levende hart van de gemeente dat eigenlijk uit twee kamers bestaat: een
industriële lob en een woon- en handelslob; beide worden door de spoorweg
van elkaar gescheiden.
De aantasting van de open ruimte is wat Nieuwland betreft een relatief
gegeven. Het klopt dat een beperkt bebouwde ruimte wordt bestemd voor een
harde functie. Deze ruimte sluit echter direct aan op het reeds bestemd
industrieterrein. Een verdere aantasting is - gelet op de restrictieve
habitatregelgeving - niet langer aan de orde. Het betreft een definitieve en
kwalitatie afwerking van de bebouwde structuur van het kleinstedelijk gebied.
In tegenstelling tot de visie van bepaalde actoren oordeelt de provincie dat de
ontwikkeling van dit gebied op zich niet strijdig is met het principe uit het RSV
'dat het fysisch systeem structurerend is voor de ruimtelijke ontwikkelingen in
een gebied'. "Ruimtelijk structurerend betekent dat de huidige, intrinsieke
kenmerken van het bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn
voor de ruimtelijke ontwikkeling van de structuurbepalende functies natuur,
bos, landbouw en wonen en werken op het niveau van het buitengebied. De
mate waarin en de wijze waarop dit kader wordt ingezet wordt gebiedsspecifiek
bepaald."[RSV pg 327] Ten eerste wordt in het RSV reeds aangegeven dat
binnen het stedelijk gebied op een meer genuanceerde wijze dient omgegaan
te worden met dit principe. Ten tweede betekent de gebiedsspecifieke
uitwerking van dit principe, dat het aan de initiatiefnemende overheid toekomt
om de afweging te maken. De afweging houdt rekening met de frictie
'beleidsmatig overstromingsgevoelig' versus 'effectief overstromingsgevoelig'
enerzijds en de technisch mogelijke mildering van de effecten van deze
overstromingsproblematiek, zoals beschreven in de planMER,

De deputatie heeft in dit dossier - waarvoor zij volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
de volle bevoegdheid heeft - de verschillende opties grondig afgewogen, en oordeelt dat de
locatie Nieuwland de énige locatie is om een regionaal bedrijventerrein te ontwikkeling, en
waarvoor een lokaal draagvlak kan gevonden worden.
Echter, gezien alle omstandige, drastische en dwingende maatregelen en voorwaarden is een
realistische en economische haalbare ontwikkeling van een verdere uitbreiding van Nieuwland
op dit moment niet haalbaar. Verder onderzoek en overleg met de Vlaamse overheid dient uit te
wijzen of een invulling van de taakstelling bedrijvigheid mogelijk blijkt. Het deelplan Nieuwland
wordt daarom uit het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakeningsproces gehaald. De
afbakeningslijn wordt op de grenslijn van de bedrijvigheid ingetekend als een stippellijn (grens
van het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan beperkte uitbreiding Nieuwland 'zone bedrijvigheid' en
bedrijvigheid op het gewestplan).
De aanduiding in stippellijn geeft weer dat de afbakeningslijn voor deze omschrijving een
voorlopige afbakening is en kan aangepast/verschoven worden in functie van het invullen van
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de taakstelling bedrijvigheid op basis van onderzoek en verder overleg met de Vlaamse
overheid. In het kader van het ontwikkelingsplan Demer wordt een maatschappelijke
kosten/baten analyse doorgevoerd door de Vlaamse overheid. De resultaten hiervan kunnen
mee uitsluitsel geven over de haalbaarheid en effectieve uitvoering van het ontwikkelingsplan
Demer. Dit resultaat kan mee de discussie over de realisatie van de taakstelling bedrijvigheid in
Nieuwland voeden.
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2.4. Creëren van ruimte voor grootschalige kleinhandel in Aarschot
In het PRS Vlaams-Brabant werd op het grondgebied van Aarschot geen bestaande
concentraties van grootschalige kleinhandel geselecteerd. Buiten de stedelijke context zullen
enkel de door de Provincie geselecteerde concentraties worden geconsolideerd. Voor de
overige niet-geselecteerde concentraties wordt een uitdoofbeleid vooropgesteld.
Daarnaast werden zoekzones voor nieuwe grootschalige kleinhandel aangeduid. Voor
Aarschot werd hiervoor binnen het PRS een nieuwe locatie voorgesteld, namelijk langsheen de
nieuw aan te leggen ring Noord (Witte Molen). Doordat de stad deze zone in de eerste plaats
als lokale bedrijvenzone wil ontwikkelen, wordt de grootschalige kleinhandel hier eerder beperkt
tot etalagefunctie in functie van de lokale bedrijvigheid. De zichtlocaties langsheen de N19
(Herseltsesteenweg) zijn daar het meest geschikt voor.

Vanuit dit proces wordt de Oostelijke Ring en in het bijzonder de Demerparking worden 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. Voor de andere detailhandelszaken
langsheen de Diestsesteenweg wordt een uitdoofbeleid voorgesteld.
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3. Bepalen van de grenslijn stedelijk gebied / buitengebied
3.1 inhoud van de afbakeningslijn
Op basis van de gewenste ruimtelijke structuur, de invulling van de taakstellingen wonen en
bedrijvigheid en de grensstellende elementen van het buitengebied, wordt een grenslijn tussen
het stedelijk gebied en het buitengebied vastgelegd. Zoals hoger al aangegeven is deze
afbakeningslijn geen harde fysieke grens tussen een dens bebouwd weefsel en een volledig
open ruimte. De afbakeningslijn is wel een grens tussen 2 vormen van ruimtelijk beleid. Aan de
ene zijde van de lijn wordt een stimulerend ruimtelijk beleid gevoerd gericht op het ontwikkelen
van een duurzaam en aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en recreëren. Aan de andere
kant van de beleidslijn wordt een meer behouden beleid gevoerd waarbij het behouden en
herstellen van een aantrekkelijke en leefbare open ruimte vooropstaat.
Het vastleggen van de afbakeningslijn betekent niet dat elke lokale ontwikkeling (b.v. lokaal
bedrijventerrein of lokaal sportterrein) onmogelijk is buiten de grens. Dit is een lokale
bevoegdheid en dus onderwerp voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Wel zullen
dergelijke lokale ontwikkelingen moeten getoetst worden aan de doelstellingen van het
buitengebiedbeleid zoals omschreven in het RSV. Indien een dergelijke lokale functie reeds
duidelijk kan gesitueerd en geëvalueerd worden zal om pragmatische redenen de
afbakeningslijn hiermee rekening houden.
Evenmin betekent het vastleggen van deze beleidslijn dat binnen het stedelijk gebied geen
open ruimte elementen behouden of ontwikkeld moeten worden. Integendeel zelfs. Deze open
ruimte elementen dienen net de aantrekkelijkheid van het stedelijk gebied als woon- en
werkmilieu te verbeteren. Wel is er een verschil merkbaar in die zin dat de open ruimte
elementen binnen het stedelijk gebied meer vormen van recreatief medegebruik zullen kennen
en eerder een ecologische waarde hebben dan een zeer hoge natuurwaarde. Als onderdeel
van een ecologische structuur of als onderdeel van een natuurverweving of
natuurverbindingsgebied zijn ze echter essentieel.
Binnen en buiten de afbakeningslijn blijven de bestemmingen van het gewestplan behouden,
op uitzondering van enkele deelgebieden binnen de afbakeningslijn waarvoor een
bestemmingswijziging noodzakelijk is om het stedelijk gebiedbeleid te realiseren. Het betreft
hier voornamelijk het creëren van nieuwe bedrijventerreinen.
Het gedeelte van de afbakeningslijn weergegeven als stippellijn houdt in dat dit een voorlopige
afbakening is en in functie van de taakstelling bedrijvigheid na verder onderzoek en overleg met
de Vlaamse overheid kan verschoven/aangepast worden.
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3.2. Impact
van
beleidsdomeinen

de

afbakeningslijn

op

flankerende

De afbakeningslijn bepaalt de grens tussen twee gebieden waarvoor een verschillend beleid
geldt. In beide gebieden blijven de bepalingen en bestemmingen van het gewestplan geldig,
behalve uiteraard voor die gebieden waarvoor op basis van de hypothese gewenste ruimtelijke
structuur het wenselijk is de bestemming te wijzigen.
De afbakeningslijn wordt vastgelegd door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit wil
zeggen dat de impact van deze afbakeningslijn in eerste instantie vooral merkbaar zal zijn in
projecten met een duidelijke ruimtelijke impact of in projecten waarbij de ruimtelijke ordening
een belangrijke adviesverlenende of goedkeurende rol heeft te spelen (bijvoorbeeld de
stedenbouwkundige aanvraag).
De afbakeningslijn kan daarnaast mogelijkerwijze worden gehanteerd als instrument in andere
beleidsdomeinen. Zo kunnen fiscale elementen (onroerende voorheffing), subsidies (vb.
Huisvestingspremies), aspecten inzake openbaar vervoer, enz. verschillend worden aangepakt
aan beide zijden van de afbakeningslijn. Het zal echter het wetgevend kader van deze
beleidsdomeinen zijn die zal bepalen of en in welke mate de afbakeningslijn van het stedelijk
gebied Aarschot in andere beleidsdomeinen een doorwerking zal vinden.
Wat het openbaar vervoer betreft geeft het decreet basismobiliteit van 20 april 2001 reeds een
duidelijk onderscheiden beleid weer: Het minimumaanbod ligt hoger in de stedelijke gebieden
dan in het buitengebied. De bedieningsfrequentie en afstanden tot haltes hieraan gekoppeld,
werden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit (29 november 2002). In de kleinstedelijke
gebieden is de minimale frequentie op piekuren tijdens de week (= tussen 6 en 9 uur en tussen
16 en 19 uur) drie diensten per uur, regelmatig verspreid in de tijd met een maximale wachttijd
van 20 minuten. Buiten de piekuren is dit twee diensten per uur. In het buitengebied is de
minimale frequentie resp. slechts twee en één per uur. De maximale afstand tot een halte
bedraagt in het kleinstedelijk gebied 650 m, in het buitengebied 750 m.

3.3

grensstellende elementen van de afbakeningslijn

De grens van het kleinstedelijk gebied wordt gevormd door volgende elementen:
Zuidelijke steilrug ter hoogte van ‟s Hertogenheide en Kapittelberg
In het zuiden vormt de steilrug een scherpe landschappelijke grens. De Diestsesteenweg en
de Leuvensestraat vormen hier de grens van het stedelijk gebied. De omgeving van ‟s
Hertogensheide en Kapittelberg worden niet meegenomen binnen het stedelijk gebied, hoewel
deze gebieden voor de stedelijke woonomgeving een belangrijke recreatieve (fietsen en
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wandelen) betekenis kunnen hebben. Daar deze zones vooral een landschappelijke en
natuurlijke betekenis hebben, worden ze niet meegenomen binnen de afbakening. Grote delen
ervan zijn ondertussen ook al opgenomen in het VEN.
Kapittelberg speelt een belangrijke rol als randstedelijke open ruimte voor de stad Aarschot.
Deze open ruimte sluit onmiddellijk aan op het stadscentrum. De voormalige bedrijfsgebouwen
aan de voet van de steilrug kunnen ingeschakeld worden in een ruimer reconversieproject voor
dit stadsdeel. De provincie ondersteund de uitbouw van deze open ruimte als landschapspark.
Het niet opnemen van deze randstedelijke open ruimte binnen de afbakening van het
kleinstedelijk gebied, betekent niet dat er beleidsmatig de nodige nuancering aan de dag moet
gelegd worden bij de verdere ontwikkeling ervan. Een al te strikt open ruimtebeleid zal de
gewenste structuur op niveau van het kleinstedelijke gebied ondermijnen.
Industrieterrein Nieuwland- Meetshoven en uitbreiding

De afbakeningslijn wordt hier als een stippellijn weergegeven. In functie van de taakstelling
bedrijvigheid kan de afbakeningslijn verschoven/aangepast worden. De afbakeningslijn in
stippelijn wordt gelegd op de grens van de bedrijvenzone van de beperkte uitbreiding
Nieuwland en het huidige bedrijventerrein Nieuwland.
Meetshoven
Ook dit natuurgebied, bevestigd als VEN, vormt een scherpe grens ten opzichte van het
industriegebied Meetshoven en wordt niet meegenomen binnen het stedelijk gebied.
Noordelijke stedelijke nevel

De noordelijke stedelijke nevel is een gebied met een eerder lage bebouwingsdichtheid. Het
enige ruimtelijke centrum bevindt zich rondom de kerk van Ourodenberg, maar voorzieningen
zijn hier beperkt. Tussen Ourodenberg en het centrum van Aarschot bevinden zich vandaag
nog verschillende gaten in de stedelijke nevel.
Het weefsel wordt bovendien doorsneden door enkele belangrijke infrastructuren (de steenweg
op Lier, spoorlijnen, de recent aangelegde viaduct van de ring en de Herseltsesteenweg) maar
heeft weinig structuur of herkenningspunten. De Oude Mechelsebaan vormt momenteel de
voornaamste structurerende drager. Ook de randen van het gebied zijn niet zo sterk en niet
altijd even duidelijk.
Ondanks de eerder lage dichtheid en de vage grenzen wordt dit gebied toch meegenomen
binnen het stedelijk gebied. Bedoeling is om het via een aantal acties verder te verdichten en
te herstructureren (kleinschalige woonprojecten, versterken voorzieningen, groene dooradering,
ontsluiting, fietsverbindingen,…). Daarom is het gebied ook opgenomen in het masterplan.
Door de aanwezigheid van grootschalige detailhandel wordt de steenweg op Lier wordt mee
opgenomen in het stedelijk gebied. De noordelijke grens van de stedelijke nevel wordt
gevormd door de ecologisch waardevolle Kalsterloop (tevens gemeentegrens). Twee vrij
grootschalige bedrijven aan de rand van de beek worden mee afgebakend binnen het stedelijk
gebied. De beboste Gijmelberg en het gehucht Gijmel wordt buiten de grens gehouden. Hier
moet een buitengebiedbeleid worden gevoerd.
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Oostelijke stedelijke nevel

De woonuitbreidingsgebieden Bekaflaan, Nonnelanden en Poortvelden kunnen ontwikkeld en
verdicht worden. Er wordt bij het invullen van die gebieden een zekere stedelijke dichtheid
nagestreefd maar tegelijk wordt rekening gehouden met voldoende groene aders doorheen het
gebied. De grens van het stedelijk gebied wordt gelegd op de Craenenskapelstraat en de
Godshertogestraat.
Demerparking en Schoonhoven

De Demerparking wordt nu reeds gekenmerkt door een hoge dichtheid aan stedelijke functies.
Ook de omgeving van Schoonhoven die grenst aan die Demerparking wordt binnen het
stedelijk gebied meegenomen. Dit gebied wordt verder uitgebouwd tot een landschappelijke
poort tot de Demervallei richting Diest waar ruimte is voor verschillende recreatievormen. De
zachte recreatie (wandelen, fietsen, vissen,…) krijgt een plaats ten oosten van de ring. De
mogelijkheden voor hardere recreatie worden verder uitgebouwd ter hoogte van de
Demerparking.
De bestaande camping met visvijvers, het kasteel en het bestaande
tuincentrum langsheen de Diestsesteenweg worden meegenomen binnen de afbakening. Op
een verschillende manier kunnen of vervullen zij allen een recreatief-stedelijke functie. De
grootschalige detailhandel aan de zuidzijde van de Diestsesteenweg vallen expliciet buiten de
lijn: een groeiscenario is enkel mogelijk via herlocalisatie (vb naar de Demerparking).

3.4. Verdere detaillering van de afbakeningslijn
De kaart met de schematische afbakeningslijn vormde de basis voor de verdere detaillering van
de lijn. Deze lijn werd beperkt bijgesteld in functie van de juridische vertaling tot op
perceelsniveau.
Hierbij werden volgende principes gehanteerd:
-
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De grens van het woongebied op het gewestplan werd gecorrigeerd op kadastraal
perceelsniveau, m.a.w. bestaande huiskavels werden gerespecteerd en niet doorsneden
op basis van de 50 m-regel woonzone langsheen wegen. In uitzonderlijke gevallen kan van
dit principe worden afgeweken, zijnde wanneer een bepaald perceel enorm diep is (bv 250
à 300 m) waardoor het wenselijk is de grens te leggen op gelijke diepte met de minder
diepe omliggende percelen. Hier wordt de grens echter niet per se op 50 meter gelegd. Ook
het feit of een perceel bebouwd of onbebouwd is, is niet bepalend voor de grens.
De lijn wordt zo bepaald dat over een perceel een eenduidige uitspraak kan worden
gedaan (in het stedelijk gebied of erbuiten).
Indien slechts één zijde van de weg wordt meegenomen, wordt de weg ook binnen de lijn
genomen, op voorwaarde dat de functie die binnen stedelijk gebied ligt ontsloten wordt via
deze weg.
Er wordt uitgegaan van functionele en morfologische grenzen eerder dan van juridische
grenzen om de grens tussen buitengebied en stedelijk gebied te bepalen. Zo kan bij
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-
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uitzondering een zonevreemde woning, direct aansluitend bij het woongebied, mee
opgenomen worden in het kleinstedelijk gebied. Dit verandert echter niets aan de
zonevreemdheid van de woningen, aangezien er geen bestemmingswijziging verbonden is
aan de afbakeningslijn.
uitlopers van het woongebied onder de vorm van linten werden niet mee opgenomen, tenzij
ze een specifieke rol vervullen binnen het stedelijk gebied. Dit is bijvoorbeeld het geval met
de N19 richting Lier, waar zich een aantal grootschalige kleinhandelszaken zich bevinden.
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3.5. Overzicht van acties binnen de afbakeningslijn
Om de doelstellingen van de stedelijke ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Aarschot te
realiseren werd een niet-limitatieve lijst opgesteld van (voornamelijk ruimtelijke) acties die
binnen deze actielijn noodzakelijk geacht worden.
Dit overzicht van acties wordt hier louter ter informatieve titel toegevoegd en geeft inzicht in de
noodzakelijk geachte ingrepen. De acties hebben geen verordende kracht. Het al dan niet
uitvoeren van een bepaalde actie kan geen aanleiding geven tot afwijken van de verordende
bepalingen van het grafisch plan en/of de voorschriften. Evenmin kan het loutere feit dat een
actie al dan niet uitgevoerd wordt aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding.
Het overzicht en de tabel hebben vooral tot doel om het stedelijkgebiedbeleid inzichtelijk te
maken en aan te tonen dat de ontwikkeling van het stedelijk gebied niet enkel een kwestie is
van het vastleggen van een afbakeningslijn of het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen
die de bestemming van een bepaald gebied veranderen. Ze geven ook aan dat de ontwikkeling
van het stedelijk gebied op verschillende beleidsdomeinen betrekking heeft en binnen het
afgebakende gebied ook open ruimte elementen kan bevatten.
Een aantal acties zijn gebundeld in een masterplan. Dit masterplan werd in nauwe
samenspraak met de stad Aarschot en de betrokken instanties opgesteld en besproken. Zowel
de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant als het college van de stad Aarschot hebben dit
masterplan goedgekeurd.
Op de volgende pagina wordt een overzichtstabel weergegeven. Elke actie heeft hierin een
afkorting gekregen, bestaande uit een letter en een cijfer, waarbij de letter verwijst naar het
betrokken deelaspect:
-

Algemene acties die het stedelijk functioneren en versterkt imago van het stedelijk gebied
ondersteunen (A)

-

Acties m.b.t. de lijninfrastructuur en stedelijke mobiliteit (L),

-

Acties m.b.t. wonen en doelgroepenbeleid (W),

-

Acties m.b.t. bedrijvigheid (B),

-

Acties m.b.t. stedelijk groen en open ruimte (G),

-

Acties m.b.t. toerisme en recreatie (T)
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N°
A1

DOELSTELLING
De
stationsomgeving
ontwikkelingspool

A2

Versterken van het kernstedelijk gebied

Opwaarderen van de kernstedelijke
publieke ruimte binnen de Vesten

W1

Creëren van voldoende aanbod aan
bijkomende woningen
Ontwikkelen strategische woonprojecten

Realisatie stedelijke woonprojecten
t.h.v. Kapitein Gilsonplein en Cristal
Monopole
Realisatie stedelijk woonproject t.h.v. de
site De Torens
Ontwikkeling van WUG Bekaf

W2

als

stedelijke

Creëren van voldoende aanbod
bijkomende woningen
Verdichten van stedelijke nevel

aan

ACTIE
Project stationsverdichting Aarschot

Ontwikkeling van WUG Poortvelden i.f.v.
betaalbaar wonen)
Ontwikkeling van WUG Nonnelanden
(i.f.v. betaalbaar wonen)
Ontwikkeling van (zuidelijk deel) WUG
Ter Heide (i.f.v. sociale huisvesting)
Bestemmen
en
inrichten
doortrekkersterrein
Stadsvernieuwingsproject Amerstraat en
„s Hertogenmolens
Versterken groenstructuur, duidelijke
ontsluiting,
veilige
fietsroutes
,
voorzieningen verder uitbouwen

INSTRUMENT
Masterplan,
Provinciaal RUP en
uitvoeringsontwerpen
heraanleg publieke
ruimte

TREKKER
Provincie VlaamsBrabant

Gemeentelijk
RUP
en
uitvoeringsontwerpen
masterplan

Stad Aarschot

Privé

Privé

Stad Aarschot

Bouwen
verkavelingsplan
Gemeentelijk RUP

privé

Stad Aarschot

Gemeentelijk RUP

Stad Aarschot

Gemeentelijk RUP

Stad Aarschot

Provinciaal
RUP
Bouw
en
uitvoeringsplannen
Globale
structuurschets

Provincie
Vlaams-Brabant
privé

Stad Aarschot

Stad Aarschot

W3

Voorzien in locatie voor doortrekkersterrein7

W4

Heropwaarderen Demerdoortocht

W5

Herstructureren van noordelijke stedelijke
nevel

B1

Ontwikkelen bijkomend aanbod voor lokale
en regionale bedrijvigheid

Beperkte uitbreiding Nieuwland

inrichtingsplan

Provincie VlaamsBrabant

B2

Ontwikkelen bijkomend aanbod voor lokale
bedrijvigheid
Optimaliseren bestaande bedrijventerreinen

Project Witte Molen

Gemeentelijk RUP

Stad Aarschot

(Her)structureren
en
verdichten
Nieuwland / Meetshoven
Beperkte uitbreiding Meetshoven

onderhandelingen

Verdichten

Provinciaal RUP

POM
VlaamsBrabant
Provincie VlaamsBrabant
Provincie Vlaams-

B3

B4

Clusteren van grootschalige kleinhandel

en

herinrichten

Provinciaal RUP

PARTNER
Stad Aarschot,
NMBS, de Lijn,
AWV
Provincie
VlaamsBrabant

Stad Aarschot
Stad Aarschot

Stad Aarschot

Interleuven

bedrijven

Stad Aarschot

7

Hiervoor zal, conform het goedgekeurd provinciaal ruimtelijk structuurplan, een apart RUP worden opgemaakt, waarin
mogelijk andere locaties zullen worden onderzocht
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N°

DOELSTELLING

ACTIE
Demerparking

INSTRUMENT

TREKKER
Brabant

PARTNER

L1
L2

Verbeteren bereikbaarheid over de weg
Verbeteren bereikbaarheid voor zacht
verkeer

Afwerken van de ring rond Aarschot
Bestaande fietsroutenetwerk verder
optimaliseren.

wegenisontwerp
wegenisontwerp

AWV
Stad Aarschot

Stad Aarschot
Provincie
VlaamsBrabant

G1

Demer
en
zijbeken
groenelementen

Uitbouwen
recreatieve
en
landschappelijke poort Schoonhoven

inrichtingsplan

Stad Aarschot

Project de Laak

Inrichtingsplan
en
uitvoeringsontwerpen

Provincie VlaamsBrabant/regionaal
landschap NoordHageland
VMM

als

stedelijke

G2

G3

Ontwikkelen van randstedelijk groen

Uitbouw landschapspark Kapittelberg

Inrichtingsplan

T1

Ontwikkelen van een sportzone t.h.v. de
Grote Laakweg

Vastleggen bestemming en inrichting op
basis van behoeftenstudie

Marktonderzoek
RUP
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Stad Aarschot,
regionaal
landschap,
ANB

Stad Aarschot
en

Stad Aarschot

Provincie
VlaamsBrabant
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C. Deelgebieden in het kleinstedelijk gebied
Aarschot
1.

selectie en algemene inrichtingsprincipes voor de
deelgebieden

1.1. selectie van de deelgebieden
In de actietabel die gevoegd is bij de afbakeningslijn werd voor een aantal zones aangeduid dat
een specifiek provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan moest opgesteld worden. Dit zijn de
deelgebieden die in dit hoofdstuk behandeld worden.
Het betreft hier volgende deelgebieden :
-

industrieterrein Nieuwland

-

Meetshoven

-

Demerparking

Naast de gebieden waarvoor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt moet
worden, staan in de tabel ook enkele gebieden aangeduid waarvoor de gemeente een
planinitiatief moet / kan nemen. Alhoewel voor deze gebieden ook een bestemmingswijziging
binnen het stedelijk gebied wordt voorzien, is de impact van deze bestemmingswijziging eerder
lokaal en wordt de verantwoordelijkheid voor de opmaak van een dergelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan overgelaten aan de gemeente of de stad. Voor deze deelgebieden wordt in
voorliggende toelichtingsnota geen verdere toelichting gegeven. Daarvoor wordt verwezen naar
de respectievelijke planningsprocessen op gemeentelijk niveau en de documenten die in dat
kader worden opgesteld.
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1.2. Inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van bedrijvenzones
Aangezien een meerderheid van de gebieden waarvoor een ruimtelijk uitvoeringsplan
opgmaakt ingericht zullen worden voor de ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen
worden een aantal algemeen geldende inrichtingsprincipes voor de ontwikkeling van de
bedrijventerreinen geformuleerd. Deze inrichtingsprincipes zijn vertaald in de inrichtingsschets
die voor elke uitbreiding van de bestaande of de ontwikkeling van een nieuwe bedrijventerrein
werd opgesteld. Ze hebben ook hun vertaling gekregen in de verordenende voorschriften.
Hieronder worden de voornaamste inrichtingsprincipes weergegeven.
Aandacht voor bestaande landschappelijke structuur
De landschappelijke context is een belangrijk aandachtspunt bij de concrete invulling van een
terrein. Bij de inrichting van het terrein dient rekening gehouden te worden met de
onderliggende bodem- en waterkundige structuur, met waardevolle landschappelijke elementen
en erfgoedwaarden.
Bestaande waardevolle bosstructuren en beekvalleien worden gevrijwaard en waar mogelijk
geïntegreerd binnen het ontwerp. Meer zelfs, bestaande landschappelijke elementen, de
morfologische eigenschappen van de ondergrond en de aansluiting bij een bestaand stedelijk
weefsel of een landschappelijke entiteit kunnen een belangrijke aanleiding voor de ontwikkeling
van een planconcept vormen.
Collectief gebruik van functies
Er moet een hoge graad van zuinig ruimtegebruik worden nagestreefd. Dit principe kan worden
nagestreefd door het gemeenschappelijk organiseren van allerhande bedrijfsfuncties. Het
meest voor de hand liggend is de realisatie van gemeenschappelijke parkeerplaatsen.
Voorwaarde is dat die vrij centraal gelegen zijn, waardoor de loopafstand naar de
respectievelijke bedrijven niet te groot is.
Andere voorbeelden zijn de organisatie van gezamenlijke laad-, los- en overslagzones,
(vracht)autowasplaatsen, opslagplaatsen, afvaldepot, vergaderruimtes, waterbekkens,…
Behalve het beperken van de ruimteverliezen en het beter benutten van de infrastructuur, is
dergelijke samenwerking ook vanuit economisch standpunt interessant. Investeringen voor
aankoop, aanleg en beheer kunnen namelijk gedeeld worden.
Zuinig en duurzaam ruimtegebruik
Bij de uitbreiding van de bestaande bedrijfsterreinen of het ontwikkelen van nieuwe
bedrijventerreinen is het evident dat deze voldoen aan de hedendaagse maatschappelijke
criteria. Dit betekent dat de bedrijfsterreinen op een duurzame wijze moeten ontwikkeld,
aangelegd en beheerd worden. Een van de elementen die daarin een rol speelt is een zuinig
ruimtegebruik. Om die reden wordt het stapelen van functies (bijvoorbeeld voor
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kantooractiviteiten) aangemoedigd en voor sommige activiteiten zelfs verplicht.
Duurzaamheid is echter niet enkel een kwestie van zuinig ruimtegebruik. Ook
energiebesparende maatregelen, de keuze van duurzame bouwmaterialen, het voorzien van
correcte een multimodale ontsluiting van het bedrijfsterrein of het bedrijfsgebouw) is
noodzakelijk.
Kwaliteitsvolle groene inrichting
Het groen bepaalt in grote mate de beeldkwaliteit van een terrein. Er dient een keuze gemaakt
te worden of het terrein zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in het bestaande landschap of er op
het terrein een „nieuw‟ landschap wordt gecreëerd. Deze keuze zal in sterke mate bepaald
worden door de ecologische, landschappelijk of natuurlijke waarde van de omliggende open
ruimte gehelen of – fragmenten.
Beperken van hinder voor omliggende functies
„Hinder‟ is een vrij ruim begrip: geluidshinder, lichthinder, stofhinder, trillingshinder, geurhinder,
verkeershinder, visuele hinder,… Het middel bij uitstek om de hinder in te schatten en
voorstellen te formuleren om deze hinder te beperken is de plan-MER. De voorstellen tot
verbetering werden vertaald in het grafisch plan en de verordenende voorschriften.
Een belangrijk middel om de hinder naar omliggende functies te beperken, is het voorzien van
een buffer. Aard en afmetingen van een buffer kunnen zeer verschillen naargelang de
specifieke situatie op het terrein. In sommige gevallen volstaat een afstandsbuffer in andere
gevallen kan een brede volumebuffer aangewezen zijn. Dergelijke volumebuffers kunnen een
functionele invulling krijgen door er bijvoorbeeld fiets- wandel- en sportmogelijkheden te
voorzien. Buffers hebben niet alleen een bufferende functie maar dienen ook een
landschappelijke integratie van de bedrijvigheid in de meestal waardevolle omgeving te
realiseren. Dit betekent ook dat de buffer beschouwd meot worden als een onderdeel van het
omliggende landschap en dit landschap als het ware een deel laat overlopen tot aan de
bedrijfspercelen. Typerende kenmerken van het omliggende landschap, zoals boomsoort,
plantrichting en volumewerking kunnen daartoe in de bufferzone worden opgenomen en de
integratie van het bedrijventerrein in zijn omgeving versterken. Het is absoluut niet de bedoeling
om rond de bedrijven een volledig dicht en immer groen blijven scherm op te trekken. Dit soort
buffer is vreemd in het omliggende landschap en zou in wintertijd nog meer de aandacht op de
bedrijvenzone vestigen dan wanneer geen buffer zou worden voorzien.
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2. Deelplan
Nieuwland

Uitbreiding

regionaal

bedrijventerrein

Dit deelplan werd uit het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening
Aarschot' genomen. De afbakeningslijn wordt als een stippellijn weergegeven op de
grens van de bedrijvenzone van de reeds goedgekeurde beperkte uitbreiding Nieuwland
en de bedrijvenzone op het gewestplan. Deze kan in functie van het realiseren van de
taakstelling bedrijvigheid aangepast/verschoven worden. Verder onderzoek en overleg
met de Vlaamse overheid zijn noodzakelijk.

2.1. Afbakening en beschrijving bestaande toestand
Deze zone is gelegen in de Demervallei en wordt afgelijnd door een aantal zeer duidelijke
grenzen. De zone sluit in het oosten aan bij de bestaande bedrijvenzone Nieuwland. In het
noorden is de Demer grensstellend, ten westen van de zoekzone ligt het natuurgebied
Vorsdonkbos-Turfputten dat ook als habitatrichtlijngebied werd geselecteerd.
In het zuiden vormen de spoorlijn en de bestaande ontsluitingsinfrastructuur van Nieuwland
een scherpe grens. Via die bestaande ontsluitingsstructuur kan het terrein vlot ontsloten
worden naar het hoger wegennet.
Een deel van het terrein ligt
overstromingsgebied (Moutlaak).

in

Binnen het gebied staan een aantal
(zonevreemde) woningen; er ligt ook
een visvijver in het gebied.
Omwille van éénvormigheid, in buffering
en in voorschriften wordt het provinciaal
RUP beperkte uitbreiding Nieuwland
integraal opgenomen in dit RUP. Het
overige deel ligt hoofdzakelijk in
landschappelijk waardevol agrarisch
gebied (zuiden); het bosje aansluitend
bij de bestaande bedrijvenzone, dat momenteel een bufferende functie heeft, is ingekleurd
als natuurgebied.
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2.2. Juridische context
type plan

in het gebied

aangrenzend

gewestplan(nen)

gewestplan
Aarschot-Diest
(KB
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

gewestplan Aarschot-Diest (KB.
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

RUP Stationsomgeving en beperkte
uitbreiding
Nieuwland
(MB
05/09/2008)
geen

RUP RWZI Aarschot (MB

geen

geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen

Vorsdonk-Turfputten

geen
geen
Vorsdonk-Turfputten (klein deel)
geen

geen
geen
Vorsdonk-Turfputten
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
Moutlaak

Demer
geen

gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan(nen)
provinciale
ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
Algemeen
Plan
van
Aanleg
Bijzonder Plan van Aanleg
verkavelingsvergunning
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde
landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Vlaams
Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
beschermingszone
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen

geen

Het Vlaams gewest is bezig met de opmaak van een gewestelijk RUP voor de „Leidingsstraat
Wilsele-Loenhout‟. Het omvat een provinciegrensoverschrijdend project voor de aanleg van
een leidingstraat voor ondergrondse transportleidingen in de provincies Vlaams-Brabant en
Antwerpen. De aanleiding is een project voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse
aardgasvervoerleiding voor Fluxys NV tussen Wilsele en Loenhout. Deze aanleg verzekert de
aardgasbevoorrading van de regio Antwerpen en ondersteunt de ondergrondse aardgasopslag
in Loenhout.
Voor dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een plan-MER opgesteld. De nota voor
publieke consultatie is in openbaar onderzoek gesteld van 9 augustus tot 9 september 2010.
Deze nota geeft de reikwijdte en mogelijke inhoud weer van het milieu-onderzoek.
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet een tracé doorheen de locatie Nieuwland.
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2.3. Inrichtingsprincipes
1. Aansluitend bij het bestaand industrieterrein Nieuwland
Deze locatie sluit onmiddellijk aan bij de bestaande bedrijvenzone Nieuwland. De ontsluiting
kan dus aantakken op de bestaande ontsluitingsstructuur Nieuwland. Hierdoor ontstaat een
lusvormige ontsluiting die in het oosten ook aansluit op de (binnen het Provinciaal RUP
uitbreiding Nieuwland geplande) uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Hier kan
eventueel éénrichtingsverkeer worden voorzien.
2. Brede buffer ten opzichte van het habitatrichtlijngebied
De afgebakende zone grenst aan een habitatrichtlijngebied. De geleidelijke overgang tussen
die zachte (natuur) en harde (industrie) functie gebeurt door een brede groene overgangszone
van 50m.
3. Aandacht voor waterbuffering en overstromingsproblematiek
De zone ligt in de Demervallei. Het centrale deel van de afgebakende zone ligt in
overstromingsgebied (Moutlaak). Om problemen te vermijden stelt de inrichtingsschets op
deze locatie een centrale groenstrook voor waarbinnen bufferbekkens voldoende waterberging
moeten garanderen. Binnen deze groenstrook kunnen ook gemeenschappelijke parkeerzones
worden aangelegd.
4. Veilige en aangename fietsverbinding met station en stadscentrum
Langsheen de Moutlaak en het Elzenhof kan een veilige functionele fietsroute worden
uitgewerkt die de bedrijvenzone verbindt met het station en het stadscentrum. Door de
realisatie van een fietsers- en voetgangerstunnel ter hoogte van de ring kan het aantal
conflictsituaties beperkt worden.

2.4. Inrichtingsschets
Om de voormelde principes die de basis vormen voor de verordende bepalingen in het plan en
de voorschriften te verduidelijk werd een inrichtingsschets opgesteld. Deze inrichtingsschets
geeft de ontwikkeling aan van de bedrijvenzone zoals die op dit ogenblik het meest geschikt
lijkt.
De inrichtingsschets is slechts informatief. Dit wil zeggen dat het plannetje slechts één van de
inrichtingsmogelijkheden aangeeft hoe de bedrijvenzone er in de toekomst zou kunnen uitzien.
De inrichtingsschets heeft ook een rol gespeeld in het vastleggen van bepaalde
randvoorwaarden voor het specifieke bedrijventerrein. Deze randvoorwaarden werden vertaald
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in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
Het geheel van het bedrijventerrein moet een absoluut zeer duurzaam karakter kennen. Dit
vertaalt zich het meest in het waterbeheer. Aanzienlijk grondwatergebruik en ondergrondse
constructies dieper dan de hoogste grondwaterstand zijn volledig uit den boze en het volledige
terrein blijft een overstroombaar karakter kennen. De afgesneden en opgevulde meander kan
ingezet worden als waterberging en eventueel een overloop kennen naar de Moutlaak.
Anderzijds kan hij een groen-recreatief karakter kennen in functie van de toekomstige bedrijven
(vb picknickplaats, ontmoetingsruimte in open lucht,...)
De bestaande hoeve kan herbestemd worden. Deze hoeve kan een invulling krijgen in functie
van het bedrijventerrein (bedrijfsrestaurant, congres- en vergadercentrum).
De Moutlaak splitst het gebied in tweeën, zorgt voor waterberging en voor een zachte
verbinding tussen het natuurgebied van Vorsdonk-Turfputten en het stadscentrum. De
fietsroute zou ook als recreatieve route gebruikt kunnen worden. In dat geval kan de hoeve
een horecafunctie krijgen.
Beide functies (horeca i.f.v. wandelaars en fietsers en
bedrijfsrestaurant e.d.) kunnen ook gecombineerd worden.
De hoofdontsluiting van het bedrijfsterrein zal via een aansluiting op de straat Nieuwland ter
hoogte van de brug over de spoorweg.
Het perceel in het zuidwesten van het terrein (tussen spoorweg en habitatrichtlijngebied) lijkt de
aangewezen locatie om een bedrijfsverzamelgebouw in te planten.
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2.5. Aandachtspunten vanuit de plan-MER
De voorgenomen herbestemming is bij realisatie van definitieve aard waardoor de meeste
potentiële bodemfuncties afnemen. De aanwezige bodemseries zijn niet opgenomen in de
Databank Bodemkundige Erfgoed, doch in de mate dat de donken worden vergraven bij de
inrichting, wordt dit toch als matig negatief beoordeeld gezien hun geogenetische specificiteit.
De bodems zijn zeer verdichtingsgevoelig; maatregelen zijn nodig waar de bodem later nog
vegetatie zal dragen en/of infiltrerend dient te blijven. Ingeval bemaling wordt geïnstalleerd is
plaatselijk inklinking niet uit te sluiten gezien mogelijk toch venige lagen in de ondergrond
voorkomen.
De zone is niet gekarteerd als waarschijnlijk infiltratiegebied, doch meer gedetailleerde
informatie geeft aan dat in grootteorde 100 mm/jaar bijdrage bestaat aan de
grondwatervoeding. Rekening houdend met de geplande afdichtingen zal deze met grofweg
20.000 m³/jaar afnemen, hetgeen als significant negatief wordt beoordeeld.
Ingeval bijkomende grondwaterwinningen worden aangevraagd, bestaan er mogelijkheden,
doch met duidelijk beperkingen gezien mogelijke effecten op andere winningen. Bemalingen
zullen geen effect hebben op andere winningen.
Grondwaterwinning kan significant effect hebben op de grondwaterstanden bij het plangebied,
meer bepaald m.b.t. fauna en flora. Als maximale ingreep kan gesteld worden dat één enkele
winning van 20.000 m³/jaar vergund geen significant effect heeft westelijk van het plangebied,
indien ze gelegen is aan de oostgrens of meer oostelijk van het plangebied. Indien dergelijk
winning reeds zou worden gegund binnen het gebied van de reeds besliste Beperkte
Uitbreiding Nieuwland, dan zal binnen het huidige deelplangebied nauwelijks nog mogelijkheid
bestaan voor bijkomende waterwinning.
Bemaling heeft een tijdelijk effect op de grondwaterstanden. Rekening houdend met de
invloedsradius bij bemaling en met faunistische of floristische waarden in de omgeving wordt
door bemaling geen of verwaarloosbaar effect verwacht.
Ophogingen zullen mogelijk leiden tot marginale kwelverhoging ten westen van het plangebied.
Gezien de ondiepe grondwaterstanden zal ondergrondse infrastructuur ontworpen worden
zodanig dat preferentiële grondwaterstroming wordt verhinderd.
De mogelijke vermindering in grondwatervoeding, zonder bijkomende maatregelen, betekent
minder dan 3% t.o.v. de kwelstroom ter hoogte van het naburige Vorsdonkbos. De kwelvoeding
van dit laatste gebied ligt ten zuiden van het Vorsdonkbos, niet in Nieuwland. Op deze schaal
beschouwd is het dan ook onwaarschijnlijk dat effecten van een dergelijke winning op de
waterkwaliteit van de kwel aantoonbaar zullen zijn. Anderzijds is afwezigheid van aantoonbaar
effect met minder zekerheid te stellen op schaal van de individuele kwelzones. Zoals eerder
aangegeven is voor elke kwelzone niet met zekerheid aan te geven welke de oorsprong is van
de kwelstroming. Deze kan verticaal zijn doch eveneens subhorizontaal. Zowel het Diestiaan
als het Brusseliaan zijn sterk subhorizontaal gestructureerde afzettingen. Het is dan ook niet
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uitgesloten dat kwelzones in de omgeving van de locatie belangrijkere effecten (m.n.
afnemende oligotrofie) kennen dan ingeschat op een grotere schaal. Uit voorzorg dient in de
maatregelen daarom opgenomen te worden dat de (beperkte) verminderde infiltratie voldoende
wordt gecompenseerd door de nodige voorzieningen, hetgeen mogelijk is in de zones met
zandige bodem in het gebied.
Afvalwaterlozingen op de Moutlaak of op de Demer worden als significant negatief effect
beoordeeld gezien de huidige waterkwaliteit van deze waterlopen (Er zijn evenwel geen recente
wateranalyses beschikbaar m.b.t. de Moutlaak). De Moutlaak maakt deel uit van het
watersysteem in het Vorsdonkbos. Ze heeft o.m. een ontwaterende functie aan de N-zijde van
het gebied. Het is hierbij van belang dat de waterkwaliteit niet verder afneemt (zoutgehalte,
zuurstofgehalte, turbiditeit,...). In die zin kan men verwachten dat de kwaliteit van een effluent
moet voldoen aan de klasse „goed‟ of „zeer goed‟ (consistent met het Stroomgebiedbeheerplan)
voor lozing in de Moutlaak.
Op basis van een oppervlakte van 28 ha zou zonder maatregelen de RWA naar de Moutlaak
120.000 à 140.000 m³/jaar bedragen. Rekening houdend met de stedenbouwkundige
verplichting van opvang, buffering en infiltratie van hemelwater, en gezien de kenmerken van
de ondergrond, kan men verwachten dat slechts een beperkt gedeelte zal worden geïnfiltreerd.
Verplichting tot bouw van groendaken zal de de RWA van daken op betekenisvolle wijze
verminderen.
Een zeer belangrijke hoeveelheid regenwater zal steeds dienen gebufferd te worden met
geleidelijke lozing op oppervlaktewater. Deze buffers zullen niet te nadele zijn van de reservoirs
die dienen gevrijwaard te worden voor de overstromingsfuncties in het gebied, zie verder. Voor
lozing op de Moutlaak en gezien de ligging in effectief overstromingsgevoelig gebied is te
verwachten dat verstrengde normen zullen gelden voor lozing, m.n. een gevoelig strengere
tolereerbare ledigingsdebiet opleggen voor lozing op de Moutlaak of Demer, en een gevoelig
strengere tolereerbare terugkeerperiode opleggen m.b.t. overloop van de buffer. Het nodige
bufferbekkenvolume zal hierdoor tot 3 maal groter dienen te zijn dan in andere minder kritische
omstandigheden.
Lozing van RWA op het oppervlaktewater heeft een matig negatief effect m.b.t. de
waterkwaliteit (dooizouten, pesticiden, turbiditeit,…). Dit dient eveneens beoordeeld te worden
i.f.v. de natuurwaarden stroomafwaarts. RWA van risicovlakken (parkings, wegen) zal dienen te
verlopen langs KWS-afscheider met coalescentiefilter en langs een bekken met slibvang, en
kan naar de Demer worden geleid, mits een gemaal. Ingeval lozing op de Moutlaak zullen
stringente exploitatievoorwaarden worden opgelegd: verregaand weren van dooizouten en
pesticiden, evenals het nodige controleprogramma hiervoor. Buffer van RWA van risicovlakken
(wegenis, parking) dient afsluitbaar te zijn zodat ingrijpen mogelijk blijft bij calamiteit.
Deze maatregelen werden gesteld vanuit de waterkwaliteitsdoelstellingen in het bijzonder voor
de Moutlaak. In de huidige situatie is de waterkwaliteit van de Moutlaak vermoedelijk nog
steeds verontreinigd (meest recente analyses dateren van 2003) in belangrijke mate omdat zij
de oostelijk gelegen, grotere, bestaande bedrijvenzone Nieuwland ontwatert,
In het FIN-scenario en in het FIN+-scenario, de verwachte ontwikkeling van het gebied, is
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voorzien dat door de Demerdijkverlaging het plangebied deels overstroomd wordt en doorgang
biedt aan ca. 10 à 11 m³/s waterafvoer via de Moutlaak door het naastliggende habitatgebied.
Nagenoeg 42% van de oppervlakte van het plangebied is effectief overstromingsgevoelig
gebied. Elke inname in oppervlakte en volume door bedrijven, wegenis, enz… dient
gecompenseerd te worden door verlaging van het tereinniveau elders. Bovendien is als gevolg
van het reeds besliste “PRUP Stationsomgeving Aarschot - beperkte uitbreiding Nieuwland”
voorzien dat reeds een overstromingsvolume van 5788 m³ moet gerealiseerd worden binnen
het huidige plangebied Nieuwland. Dit heeft zeer verregaande gevolgen. In de mate dat
inname van de overstromingsruimte gebeurt, zal ofwel deze inname zonder effect aan te
leggen zijn (overstroombare parkings, wegenis, gebouwen met kelders voor de nodige berging)
ofwel zal de inname gecompenseerd dienen te worden door doelmatige terreinverlagingen in
het plangebied.
Eveneens dient de doorgang van minstens 10 m³/s bij Demeroverstroming mogelijk te blijven.
In die zin is het aangewezen om de zone Beperkte Uitbreiding Nieuwland uit het besliste
“PRUP Stationsomgeving Aarschot - beperkte uitbreiding Nieuwland” in het huidige plan op te
nemen zodat ook daar de nodige maatregelen zullen gelden, en dat het overstromingsvolume
van 5788 m³ niet dient gecompenseerd te worden in het huidige deelplangebied.
Het is duidelijk dat in de remediëring van de effecten door herbestemming van de locatie
Nieuwland zeer omstandige, drastische en dwingende maatregelen, beperkingen en
voorwaarden
gesteld
worden
met
betrekking
tot
de
watercomponent.
Het
maatregelenprogramma en de vereiste inrichtingen zijn zeer uitgebreid en complex.
Voor de uiteindelijke inrichting is vooraf een duidelijk ontwerp vereist waarin de verschillende
maatregelen consistent worden gerealiseerd, de effecten begroot, en duidelijk is waarop deze
maatregelen nadien worden gecontroleerd, en dit bij de aanleg en de exploitatie van het
publieke domein, en bij de aanleg en de exploitatie van het individuele bedrijf.
De bijkomende bedrijvigheid genereert verkeersstromen, doch gezien de ruime restcapaciteiten
op de ontsluitingsroutes heeft dit een verwaarloosbaar effect. Door de inrichting kan het
fietsverkeer verder ontwikkeld worden.
De emissies in de lucht zullen bij de ontwikkeling van zone “Uitbreiding Nieuwland” hun
grootste effect hebben in een gebied dat slechts voor minder dan 5% uit woongebied of
kwetsbaar natuurgebied bestaat. Effecten van luchtemissie door bijkomend verkeer worden als
verwaarloosbaar beschouwd.
Bij een relatieve beoordeling van het effect als gevolg van geluidsproductie van de bedrijvigheid
zou het plan zeer significant negatief beoordeeld worden t.o.v. omliggende woonkernen. Het
negatieve effect van de omvorming van agrarisch gebied tot industriegebied wordt teniet
gedaan door het respecteren van de toepasselijke richtwaarden, zijnde de richtwaarden voor
industriegebied. Het effect wordt alzo matig negatief beoordeeld: bijkomende geluidsoverlast
door industrie in een reeds relatief belaste omgeving. Geluidseffecten van verkeer worden als
verwaarloosbaar beoordeeld.
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Het effect door biotoopverlies en ruimtebeslag in deze overgangszone naar het
habitatrichtlijngebied is permanent en matig tot plaatselijk significant negatief (verlies mesotroof
elzenbos, niet behorend tot het afgebakende Natura 2000 gebied) beoordeeld.
Compenserende maatregelen zouden moeten bestaan uit bijkomende creatie van mesotroof
elzenbos en van voldoende en efficiënt buffergebied elders.
De waardevolle lineaire elementen (bomenrijen, houtkanten) langs de Moutlaak worden
behouden en kunnen verder ontwikkeld worden. Nieuwe buffers en bomenrijen zijn voorzien in
de randzones en langs de ontsluitingswegen en zorgen voor een ontsnippering met matig
positief effect.
Door de aanwezigheid van bestaande verstoring afkomstig van het huidige industrieterrein, de
stedelijke omgeving, wegen en spoorlijn en het wegvallen van de bufferfunctie bij een
uitbreiding van het bedrijventerrein Nieuwland, schuift de verstoring verder op naar het natuuren habitatrichtlijngebied Vorsdonkbos-Turfputten. Afhankelijk van de soort bedrijven die er zich
zullen vestigen kan er een bijkomende rustverstoring in het aangrenzende gebied verwacht
worden. Luidruchtige bedrijven in de randzone dienen geweerd om belangrijke verstoring te
voorkomen.
Op basis van het voorgenomen plan kan men verwachten dat door de toename van verharde
oppervlaktes en tijdelijke bemalingen nadelige effecten van verdroging kunnen optreden voor
grondwaterafhankelijke vegetaties, omdat de infiltratie in het plangebied zal afnemen wat
nadelig kan zijn voor de voeding van het grondwater of omdat de grondwaterstanden tijdelijk
verlaagd worden. Bij tijdelijke bemalingen zijn geen specifieke maatregelen vereist. Ook nieuwe
grondwaterwinningen kunnen mogelijk negatieve effecten van verdroging veroorzaken in de
Demervallei, ten westen van het plangebied, door daling van het grondwaterpeil door een
nieuwe grondwaterwinning, maar ook in cumulatie met bestaande grondwaterwinningen.
Dalingen van enkele cm kunnen in dit kwetsbare gebied zeer nadelig zijn en kunnen aanleiding
geven tot significant negatieve effecten. De effecten van verdroging door grondwaterwinning
zullen optreden aan de rand van het plangebied (waar o.a. kwetsbare dotterbloemgraslanden
en natte ruigten aanwezig zijn), naargelang de ligging van de grondwaterwinning en vooral dan
binnen een straal van 325 m, maar ook op grotere afstanden (tot ca. 900 m), omwille van de
cumulatieve effecten met bestaande grondwaterwinningen. Verstoring van grondwater- en
kwelwaterafhankelijke vegetaties in het Vorsdonkbos-Turfputten is bijgevolg mogelijk, indien
belangrijke grondwaterwinningen zullen plaatsvinden (>20.000 m³),
Door grondwaterwinning kan ook de kwaliteit van het kwelwater gaan wijzigingen, locale
effecten door wijzigingen van de kwaliteit van het kwelwater en het ontstaan van minder
oligotroof kwelwater zijn mogelijk. Dit heeft zijn weerslag op de vegetatie en het voorkomen van
bijzondere plantensoorten in het natuurreservaat Vorsdonkbos. Ook de aanwezigheid van
ondergrondse constructies kunnen mogelijk wijzigingen in de kwelstroom veroorzaken. Elke
wijziging in de bestaande kweltoestand kan nadelig zijn en aanleiding geven tot verstoring of
verdwijning van specifieke soorten. Dit dient in elke omstandigheid vermeden. Effecten van
biotoopwijziging als gevolg van gewijzigde kwaliteit van het grondwater zijn matig tot significant
negatief beoordeeld.
Verstoring van beekfauna en flora is een mogelijk negatief effect indien afvalwater wordt
geloosd op de Moutlaak (die stroomafwaarts doorheen het gebied Vorsdonkbos-Turfputten
vloeit). Ook elke occasionele lozing, calamiteit of lozing van vervuild hemelwater afkomstig van
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parkings en wegen kan voor verstoring zorgen in dit kwetsbaar gebied. De effecten worden
matig negatief beoordeeld. Verhoogde beekdebieten door lozing bemalingswater of afvoer van
hemelwater zorgen niet voor verstoring in het stroomafwaarts gebied, de effecten op
overstroomde vegetaties is verwaarloosbaar.
Negatieve effecten op vegetaties door overstromingen in het plangebied (bij het FIN-scenario)
worden niet verwacht.
Een aantal van deze effecten kunnen grotendeels worden voorkomen en uitgesloten door het
opleggen van de zeer strenge randvoorwaarden
Enkel indien deze verregaande inrichtingsmaatregelen en strenge randvoorwaarden in hun
volledigheid opgelegd en uitgevoerd worden, kunnen significante effecten op het
habitatrichtlijngebied voorkomen worden. Enkel mits strikte toepassing van al deze
voorwaarden m.b.t. inrichting en bebouwing kan het verder aansnijden van het
uitbreidingsgebied Nieuwland nog in overweging genomen worden en is een uitbreiding van het
bedrijventerrein Nieuwland nog te verantwoorden.
Op basis van het voorzorgsprincipe (conform art. 36 ter van het Natuurdecreet), wordt
voorbehoud gemaakt bij een verdere uitbreiding van Nieuwland omwille van de mogelijke
significante effecten in de zone Vorsdonkbos - Turfputten. Het gebied Nieuwland is hierdoor
geen geschikte locatie voor uitbreiding van de bedrijvenzone.
In ieder geval is een zeer strenge selectie noodzakelijk en dienen de strenge voorwaarden bij
elk afzonderlijk bedrijf toegepast en afgewogen worden (passende beoordeling bij elke
vergunningsaanvraag). Belangrijk is ook om deze opgelegde voorwaarden in de tijd te
behouden en te handhaven (geen versoepeling voor gevestigde bedrijven of versoepeling in de
tijd). Tevens zullen strenge en regelmatige controles van de bedrijven op het naleven van de
vergunningswaarden noodzakelijk zijn. De toestand in het habitatrichtlijngebied kan door een
monitoringsprogramma opgevolgd worden, dit dient te worden opgestart voordat het plangebied
wordt ontwikkeld. Er dient rekening gehouden met de instandhoudingsdoelstelllingen voor de
Demervallei (in opmaak).
De onzekerheid op het optreden van effecten die ongunstig zijn voor de instandhouding van de
beschermde habitats en belangrijke natuurwaarden in het gebied Vorsdonkbos – Turfputten
blijft in zekere mate behouden, gezien de leemten in kennis met betrekking tot bodem en water
en zal steeds afhankelijk zijn van de goede uitvoering en naleving van de opgelegde
maatregelen.
De uitbreiding van een reeds zeer grote bestaande industriezone aan de rand van Aarschot in
de richting van een groot open ruimtegebied, zal negatieve effecten hebben op
landschapsecologische relaties en betekent een (verdere) aantasting van een waardevol
landschap. Toch behoudt de voorgestelde locatie nog een halfopen landschap als buffer tussen
het industriegebied en het eigenlijke natuurgebied, weliswaar behorend tot het
habitatrichtlijngebied. Een forse buffer of overgangszone van min. 50m vanuit landschappelijk
oogpunt is zeker noodzakelijk.
Er wordt aangeraden de valleizone van de Moutlaak, zoals in de inrichtingsschets voorgesteld,
best uit te werken als landschappelijke groenzone met ruimte voor waterbuffering. De aanleg
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van parkeerzones in deze groenzone wordt afgeraden, aansluitend ten zuiden ervan is wel
mogelijk (zoals aangeduid op de inrichtingsschets).
Er is geen directe impact op bouwkundig erfgoed in of in de omgeving van de zoeklocatie.
Gezien in het plangebied al archeologische vondsten zijn gedaan, wordt verplicht archeologisch
vooronderzoek voorgesteld.
Uiteraard wijzigt het landschapsbeeld grondig. Met de nodige landschappelijke integratie en
aandacht voor een architecturale kwaliteit kan dit perceptief als gunstig worden beoordeeld.
Het plan zoekt naar een maximale samenhang met het bestaande bebouwd weefsel en de
bestaande ruimtelijke structuur. De inname van het gebied is een bijna zeker irreversibele
ingreep. De zone voor landbouw met ecologische waarde en één landbouwbedrijf gaan
verloren.
Het aantal onteigende woningen kan oplopen tot 9 woningen, en eveneens het landbouwbedrijf.
Woningen die binnen het plangebied behouden blijven, zullen een beperktere leefkwaliteit
kennen. Andere effecten van hinder en op de gezondheid van de mens (verkeer, emissies)
worden verwaarloosbaar geacht.
In deze planfase kan aangegeven worden welke de verwachte grootteorde is van effecten,
welke maatregelen en randvoorwaarden dienen gesteld te worden, doch moet steeds reserve
vermeld worden, gezien geen concreet inrichtingsplan voorhanden is en reserve blijft bij de
afdoende realisatie van de maatregelen en van naleving van de exploitatievoorwaarden. Vanuit
het voorzorgsprincipe (art. 36 ter van het Natuurdecreet), kan er van uitgegaan worden dat het
verder aansnijden van het uitbreidingsgebied Nieuwland nog moeilijk te verantwoorden is.
In elk geval kan men verwachten dat, enkel reeds met betrekking tot de watercomponent, het
geheel van planning, van maatregelen, van inrichtingsvoorwaarden, van monitoring, van
mogelijke invulling van het deelplangebied, verregaande impact zal hebben op de investeringen
en maar ook op recurrente kosten, te dragen door de initiatiefnemers en/of de er zich
vestigende bedrijven. Indien men dan rekening houdt met vooral de nodige ruimte voor buffers
en waterbeheersingswerken, naast wegenisinfrastructuur op openbaar domein, is er reden om
aan te nemen dat in grootteorde slechts 50 % van de bruto oppervlakte beschikbaar blijft voor
bruto-bedrijventerrein (niet openbaar domein).
.
UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Doorwerking in het RUP

Aantasting van de donk

In de inrichting van het terrein dient onderzocht in welke mate donken geheel of
gedeeltelijk behouden blijven (PL).

Grondverzet is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie

Verdichting

In de zones met bodemtextuur andere dan zand, die niet worden verhard en die
later nog vegetatie zullen dragen of infiltrerend dienen te blijven zal men de
bodemstructuur dienen te beschermen door niet berijden van de bodems met
zwaar materieel of werken met rijplaten. (PR)

BODEM
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UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Doorwerking in het RUP

WATER

Algemeen: Een geïntegreerd inrichtingsplan m.b.t. de watercomponent dient te
worden opgesteld waarin (PL, PR)
op kwantitatieve wijze wordt aangetoond dat aan de individuele maatregelen
wordt voldaan;
de verantwoordelijkheden worden vastgelegd voor de initiatiefnemer en voor
de er zich vestigende bedrijven (bouw en exploitatievoorwaarden), zie
verder;
aangetoond wordt op welke wijze monitoring zal gebeuren m.b.t.
grondwaterpeilen, oppervlaktewaterkwaliteit, naleving van de
exploitatievoorwaarden.

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie

Afdichting en verminderde
grondwatervoeding

Ophoging van terrein dienen met bodemmateriaal met lichte textuur te gebeuren
waar inrichtingen infiltrerend kunnen worden aangelegd in niet infiltratiegevoelig
gebied (PR);
De afgedichte oppervlakte zal beperkt worden door zeer strikte voorwaarden
voor de inrichting / architecturaal concept (PL, PR);
Door uitbreiding van aangelegde waterbuffering zal de duur en de hoeveelheid
van infiltratie verhoogd worden (PL, PR). Onder uitvoering van de dwingende
maatregelen, eveneens rekening houdend met de nodige maatregelen verder
vermeld (waterbuffering, aanleg van wateroppervlakken zonder folie), kan men
verwachten dat de infiltratie niet zal afnemen, en mogelijk toenemen.
De afgedichte oppervlakte kan verminderd worden door vermindering van de
netto zone ingenomen door bedrijventerrein (PL).

De footprint van de
bedrijfsgebouwen mag maximaal
50% bedragen van de totale
bedrijvigheidsoppervlakte.
Bijgevolg zal het bouwen in
meerdere bouwlagen een
noodzaak zijn en wordt de
nettozone van de bedrijven
beperkt.

Waterpeildaling in omliggende
winningen

Vergunning voor bijkomende grondwaterwinningen zal vooraf een concrete
effectanalyse vergen i.f.v. locatie en afstand tot winningen in de omgeving (PR).

Verandering op
grondwaterstroming, -stand en
bodemwaterhuishouding

Effecten op kwel

Toelichting

De beoordeling
geldt onder het
ontwikkelingsscenario beslist
Bekkenbeheerplan
Demerparking

Afhankelijk van de effecten op fauna en flora kan in de maatregelen opgenomen
dat waterwinning enkel daar toegelaten wordt waar de grondwaterdaling in de
combinatie met de effecten van afdichting geen effect heeft op fauna en flora
westelijk van dit plangebied. Indien in de reeds besliste Beperkte Uitbreiding
Nieuwland een bijkomende waterwinning wordt aangelegd, zal slechts in zeer
bepekte mate of niet de mogelijkheid bestaan om een bijkomende waterwinning
aan te leggen. Bij elke vergunningsaanvraag voor bijkomende
grondwaterwinning zal onderzoek dienen te gebeuren naar de effecten op het
grondwaterpeil in functie van de veranderde grondwateronttrekkingen in de
omgeving (PL, PR). Het betekent dat waterbronnen voor bedrijven vrijwel overal
ofwel opgevangen hemelwater ofwel leidingwater zal zijn.
Ondergrondse infrastructuur wordt zodanig aangelegd dat zij geen preferentiële
kanalen voor ontwatering vormt (PR).
Meer uitgebreide infiltratievoorzieningen of betekenisvolle vermindering van de
afgedichte oppervlakte, hetzij door vermindering van de oppervlakte
bedrijfsterrein, hetzij door inrichtingsmaatregelen (PL, PR).

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie.
Ondergrondse constructies dieper
dan de hoogste grondwaterstand
worden verboden

Zie maatregelen m.b.t. afdichting
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UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Doorwerking in het RUP

Lozingen van bedrijfsafvalwater

Verscherpte normen bij lozing van effluent op de Moutlaak of Demer. De
lozingsvergunningen dienen zich hierop af te stemmen. Een effluent voor lozing
moet voldoen aan de klasse „goed‟ of „zeer goed‟ (Stroomgebiedbeheerplan)
(PL, PR).

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie

RWA

Bij bemaling beperkte lozing op de Moutlaak of lozing op de Demer (PL, PR).
Zeer verregaande buffering en afvlakking van de RWA-pieken is vereist. Deze
buffers dienen aangelegd te worden in niet effectief overstroombare gebieden,
zoniet is compensatie vereist (PL, PR).
Verplichting tot bouw van groendaken en groene parkings (grastegels,…) (PL,
PR).
Afsluitbaarheid buffers voor RWA van risicovlakken (wegen en parkings) zodat
ingrijpen mogelijk blijft bij calamiteit (PL, PR).
Gescheiden afvoer van hemelwater van daken en van risicovlakken (PR).
RWA van risicovlakken (wegen en parkings) dient te verlopen door KWSafscheider met coalescentiefilter en via bekken met slibvang (PL, PR).
De RWA van risicovlakken, parkeerplaatsen en wegenis, kan voorzien worden
via dieperliggende infiltratiesleuven, greppels, wadi. De diepte van deze sleuven
kan gekozen worden tot dieper dan 12.56m TAW, doch niet tot onder maximaal
grondwaterpeil (PL, PR).
Ofwel wordt RWA van risicovlakken geloosd op de Demer. Hiervoor zal op de
reeds nodige buffers eveneens een gemaal dienen voorzien te worden (PL, PR).
Ofwel wordt RWA van risicovlakken na buffering geloosd op de Moutlaak. In dat
geval zal voor de inrichting van het openbaar domein (wegen, parkings,
groenvoorziening,..) het ontwerp dienen te beschrijven hoe het latere onderhoud
pesticidenvrij of pesticidenarm kan verlopen op welke wijze dooizouten
vermeden worden. Doch ook de bedrijven die zich wensen te vestigen zullen
eveneens een dergelijk actieplan dienen voor te leggen. Bovendien dient een
regeling uitgewerkt te worden die aangeeft op welke wijze de uitvoering van dit
actieplan gecontroleerd wordt (PL, PR).

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie.
De verplichting voor groendaken
en groene parkings is opgenomen
in de inrichtingsvoorschriften.

Structuurkwaliteit Moutklaak

Binnen het inrichtingsconcept kunnen de structuurkwaliteiten van de Moutlaak
verbeterd worden (PL, PR):
- De loop, de oevers en de bedding van de Moutlaak kunnen binnen deze
werken opgewaardeerd worden: beperkte meandering, wisselende breedte van
de bedding, stroomkuilen, wisselende helling van de taluds, aandacht voor
oeverbegroeiing,...
- De waterloop kan, eventueel intermittent, aangekoppeld worden aan andere
wateroppervlakken die aangelegd worden op het terrein.

De Moutlaak is apart opgenomen
als groenas in het RUP
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UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Doorwerking in het RUP

Inname effectief
overstromingsgevoelig gebied

De beoordeling
geldt onder het
ontwikkelingsscenario beslist
Bekkenbeheerplan
Demerparking

Inrichting waardoor de effecten van de inname van het overstromingsgevoelig
gebied op het waterpeil van de Demer bij overstroming worden vermeden (PL,
PR):
- Beperking netto bedrijventerrein. Ruim de helft van het gebied kan beschikbaar
zijn voor ophoging of bebouwing (niet effectief overstromingsgevoelig gebied).
- De aanleg op verlaagd, of huidige, overstroombaar niveau van groenstroken,
“onveilige” parkeerplaatsen en minder prioritaire wegenis, “onveilige”
wegstroken en trottoirs,...
- Architecturaal ontwerp van de constructies, bedrijfsgebouwen en/of
kantoorgebouwen op palen boven een watervlak te bouwen of voorzien van
overstroombare kelders.
- Het inrichtingsconcept dient te voorzien in de mogelijkheid van overstroming
naar de planlocatie Nieuwland, met doorvoer van minstens 10 m³/s langs en
langsheen de Moutlaak.
- De afwatering van parkeerplaatsen en wegenis die op veilig niveau liggen, kan
voorzien worden via dieperliggende infiltratiesleuven of greppels. De diepte van
deze sleuven kan gekozen worden tot dieper dan 12.56m TAW, doch niet tot
onder maximaal grondwaterpeil.
Compensatie voor het volume en oppervlakte ingenomen effectief
overstromingsgevoelig gebied binnen de locatie, o.m. door terreinverlagingen
onder het peil van 12.56 m TAW en niet dieper dan het grondwaterniveau (PL,
PR).
Uitbreiding Planzone tot de reeds besliste Beperkte Uitbreiding Nieuwland zodat
(PL)
het overstromingsvolume 5788 m³ niet dient gerealiseerd te worden in het
huidige deelplangebied
en dat de maatregelen die dwingend zijn voor het huidig deelplangebied ook
gelden voor de reeds besliste Beperkte Uitbreiding Nieuwland.

Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie
De footprint van de
bedrijfsgebouwen mag maximaal
50% bedragen van de totale
bedrijvigheidsoppervlakte.
Bijgevolg zal het bouwen in
meerdere bouwlagen een
noodzaak zijn en wordt de
nettozone van de bedrijven
beperkt.
Het RUP voorziet de mogelijkheid
om van de oude meander een
doorvoer te voorzien naar
Moutlaak, beide zijn imeers
aangeduid als groenas.
Het Provinciaal RUP Beperkte
Uitbreiding Nieuwland wordt
opgenomen in het plangebied,
zodat een afstemming met de
maximale uitbreiding kan
gebeuren.

MENS-VERKEER
─
LUCHT
Emissies door bedrijven

Bij het vergunningenbeleid ten aanzien van bedrijven (op projectniveau) moet
speciale aandacht worden besteed aan het respecteren van de
luchtkwaliteitsnormen in de omgeving. Verstrenging van opgelegde normen in de
vergunningen moet mogelijk gemaakt worden, bv. op basis van monitoring van
kritische parameters (PR).
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UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Doorwerking in het RUP

GELUID EN TRILLINGEN
Exploitatie bedrijventerrein

Ter hoogte van de grens met woonkernen, wordt voorgesteld om bedrijvigheden
in te planten met lage kengetallen, en geluidsbuffers te voorzien, daar waar dit
zinvol is.
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen
om de afstanden tot bewoning te bepalen in functie van het type van
bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

FAUNA EN FLORA
Ecotoop- en biotoopverlies

Bijkomende creatie van mesotroof elzenbos en van voldoende en efficiënt
buffergebied (PL).
Uitbreidingszone bedrijventerrein in oppervlakte beperken of locatiealternatief
nemen (PL).

Rustverstoring

Bijkomende geluidsverstoring door luidruchtige bedrijven dient geweerd (PR).

Effecten door verstoring bodem
en waterhuishouding

Door atmosferische emissies

Ondanks het zeer
omstandige en
complexe
maatregelenprogramma (zie ook
Bodem en Water)
zijn significant
negatieve effecten
op het habitatrichtlijngebied niet a
priori uit te sluiten

Bodemverdichting ter hoogte van groenbuffers voorkomen (PR).
Beperking totale grondwaterwinning (PR). Bijkomende berekeningen zijn
noodzakelijk op projectniveau.
Ondergrondse constructies mijden om effect op kwelstromen te mijden (PL en
PR).
Geen lozingen van DWA of vervuild hemelwater op het oppervlaktewater (PR,
PL).
RWA bufferen voor afvoer naar oppervlaktewater (PR ,PL).

Inrichting van de buffer en
groenaanleg is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie
Waterbeheersing is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie
Ondergrondse constructies dieper
dan de hoogste grondwaterstand
worden verboden

Bedrijven met belangrijke verzurende of vermestende emissies dienen geweerd.
Bijkomende berekeningen zijn op projectniveau noodzakelijk (PR).

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Verstoring van de
landschapsstructuur en de
landschapsecologische relaties

Sterke buffer of overgangszone naar Vorsdonkbos-Turfputten toe (min. 50 m
zone aan de W-zijde in het deeplangebied) (PL).
Vallei Moutlaak als groenzone met ruimte voor waterbuffering (PL).
Relict Demermeander integreren in de groenstructuur van het bedrijventerrein
(PL).
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m opgenomen in het grafisch plan
De Moutlaak is apart opgenomen
als groenas in het RUP
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een landschappelijke functie kan
krijgen binnen de groenstructuur.

107

UITBREIDING NIEUWLAND
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden

Verplicht archeologisch vooronderzoek (PR).

Wijziging perceptieve kenmerken

Maximale landschappelijke integratie van het bedrijventerrein (PL en PR)

Doorwerking in het RUP

Inrichting van de buffer en
groenaanleg is als criterium
opgenomen in de verplicht op te
maken inrichtingsstudie

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID
Hinder en gezondheid

Voorgesteld wordt om aan alle woonclusters van minstens 5 gegroepeerde
woningen (zone-eigen of zonevreemd) de geluidsnormen voor gebieden op
minder dan 500 m van industriegebied te laten respecteren. Dit geldt dus ook
voor de delen van de woonclusters Steyenhoflaan en Leuvensesteenweg en ter
hoogte van het waardevol natuurgebied Vorsdonk-Turfputten (PR).

2.5 Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, namelijk nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het
natuurlijk watersysteem.
Er wordt hiervoor verwezen naar de discipline water binnen de plan-MER.

2.6. Aandachtspunten vanuit de passende beoordeling
Op basis van alle bovenstaande argumenten kan gesteld worden dat mogelijk significante
effecten zullen gaan optreden in het gebied Vorsdonkbos – Turfputten.
Enkel indien alle milderende maatregelen waaronder
de hoger opgesomde zeer strenge en verregaande inrichtingsmaatregelen en
randvoorwaarden om verstoringen in bodem, grondwater en oppervlaktewater te
voorkomen,
en dit onder de reeds gestelde voorwaarde van de compensatie voor inname van
overstromingsruimte,
het uitsluiten van sterk vervuilende en luidruchtige bedrijven,
in hun volledigheid opgelegd en uitgevoerd zullen worden, kunnen significante effecten op het
habitatrichtlijngebied voorkomen worden, Enkel mits toepassing van al deze voorwaarden
m.b.t. inrichting en bebouwing kan er van uitgegaan worden dat het verder aansnijden van het
uitbreidingsgebied Nieuwland nog in overweging genomen worden en is een uitbreiding van het
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bedrijventerrein Nieuwland te verantwoorden.
Gelet op de leemten in kennis en de onzekerheden over de werkelijke uitvoering van deze
milderende maatregelen doorheen de hele doorlooptijd van het project (aanleg, invulling en
beheer), kan vanuit het voorzorgsprincipe (conform art. 36 ter van het Natuurdecreet)
voorbehoud gemaakt worden bij een verdere uitbreiding van Nieuwland omwille van deze
mogelijke significante effecten in de zone Vorsdonkbos – Turfputten.
Het is daarom belangrijk om de nodige monitoringsinstrumenten voor de daadwerkelijke
uitvoering van de voorgestelde milderende maatregelen op te leggen bij een eventuele verdere
uitbreiding van Nieuwland. Tevens dient elke verdere uitbreiding per project steeds afgewogen
aan de reeds gerealiseerde uitbreiding om cumulatieve effecten te vermijden.
De alternatieve zoekzones in de gemeente Aarschot, die al mee onderzocht zijn in deze planMER komen beter in aanmerking voor mogelijke uitbreiding van regionaal bedrijventerrein.
Zowel de zones Meetshoven en Ter Heidelaan als de zones Kapittelberg en Oostelijke zijde
afrit A2 komen, mits uitsluiting van vervuilende bedrijven, wel in aanmerking voor een eventuele
uitbreiding.
De uitbreiding van de Demerparking zal, mits voldaan wordt aan enkele randvoorwaarden,
geen significant negatieve effecten hebben op het vogel- en habitatrichtlijngebied in de
Demervallei ten oosten van Aarschot.

2.7. Ruimtebalans – Planbaten - Planschade
2.8.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van
bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 30Ha
VAN/NAAR

BEDRIJVIGHEID

LANDBOUW

23,4 HA

NATUUR

3,0 HA

OVERIG GROEN

2,2 HA

Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de
ruimtebalans:

-

Gebiedscategorie landbouw

- 23,4 Ha

-

Gebiedscategorie Bedrijvigheid

+ 26,4 Ha
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-

Gebiedscategorie natuur

- 3 Ha

2.8.2. Planbaten - Planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een
planbatenheffing.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planbaten van toepassing kunnen
zijn.
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3. Deelplan uitbreiding bedrijventerrein Meetshoven
3.1. Afbakening en beschrijving bestaande toestand
Dit deelplan betreft een klein, vlak ongebruikt grasveld van ca. 1 ha, volledig ingesloten tussen
het bestaand bedrijventerrein van Meetshoven en de R25 Ter Heidelaan.

3.2. Juridische context
type plan

in het gebied

aangrenzend

gewestplan(nen)

gewestplan
Aarschot-Diest
(KB
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

gewestplan Aarschot-Diest (KB.
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen

geen

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

geen
geen

geen
geen

gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan(nen)
provinciale
ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
Algemeen
Plan
van
Aanleg
Bijzonder Plan van Aanleg
verkavelingsvergunning
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde
landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied
Vlaams
Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
beschermingszone
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
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3.3. Uitgangspunten RUP
Het deelplan heeft de bedoeling om deze restzone op te nemen in het bestaand
bedrijventerrein Meetshoven.
Hoewel de huidige bestemming natuurgebied is, is de
ecologische waarde zo geod als nihil, omdat het perceel gescheiden is van het groite
waardevolle bosgebied van Meetshoven door de kleine Mechelsebaan.
Omwille van de beperkte oppervlakte en de aard van de omliggende bedrijven (kleinschalig en
ambachtelijk) wordt gekozen voor een bestemming van lokaal bedrijventerrein.
De ontsluiting mag niet rechtstreeks gebeuren op de R25 Ter Heidelaan (wegens zijn selectie
van primaire weg type II in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen) maar via de Kleine
Mechelbaan, of eventueel later via een ventweg naar het kruispunt van Nijverheidslaan met de
R25 (te bepalen in een nog op te maken streefbeeld voor de R25).

3.4. Aandachtspunten vanuit de plan-MER
Het betreft 1 ha natuurgebied te Meetshoven, restgebied dat aansluit aan bestaande
bedrijvenzones, momenteel onbebouwd grasland.
Gezien het een beperkte oppervlakte betreft en de aard van de ondergrond, kunnen afdichting
van de bodem of bemaling of grondwaterwinningen al snel effect hebben op
grondwaterstanden buiten het plangebied. Zoals aangegeven in de effectbespreking zullen
berging en infiltratie, doeltreffend, vooral in open voorzieningen (infiltratiekom, -bekken, wadi)
dienen te gebeuren. Er worden geen effecten van waterwinning of bemaling verwacht op fauna
of flora.
Bijkomende afvalwaterlozingen op de Heilaak worden als matig negatief effect beoordeeld
gezien de huidige waterkwaliteit van de waterloop.
De ontsluiting is zeer goed. Effecten van verkeersgeneratie, verkeersgeluid, luchtemissies
worden als verwaarloosbaar beoordeeld. Anderzijds stemt de huidige inrichting van de Ter
Heidelaan niet overeen met de categorie als primaire weg type II. Effect op verkeersveiligheid
en -leefbaarheid zijn gering negatief. Heraanleg van deze weg is in elk geval geadviseerd.
Ook hier is bijkomende geluidsdruk door bedrijvigheid als matig negatief beoordeeld volgens
het significantiekader: bijkomende geluidsoverlast door industrie in een mogelijks reeds belaste
omgeving.
Door de herinrichting tot regionaal bedrijventerrein zal het aanwezige grasland met opslag van
bomen en struiken verdwijnen. Mogelijk gaat door het ruimtebeslag eveneens een potentieel
habitat voor de bruine vuurvlinder verloren. Het effect is permanent en wordt matig negatief
beoordeeld. De landschapsrelaties worden aangetast met gering negatief effect.
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Gezien in het studiegebied al archeologische vondsten zijn gedaan wordt verplicht
archeologisch vooronderzoek voorgesteld.
Er worden geen milderende maatregelen voorgesteld op planniveau.

3.5. Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, namelijk nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het
natuurlijk watersysteem.
Er wordt hiervoor verwezen naar de discipline water binnen de plan-MER.

3.6. Ruimtebalans – Planbaten - Planschade
3.6.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van
bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 1,0 Ha
VAN/NAAR

BEDRIJVIGHEID

NATUUR

1,0 HA

Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de
ruimtebalans:

-

Gebiedscategorie bedrijvigheid

+ 1,0 Ha

-

Gebiedscategorie natuur

- 1,0 Ha

3.6.2. Planbaten - Planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een
planbatenheffing.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planbaten van toepassing kunnen
zijn.
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3. Deelplan Demerparking
3.1.

Afbakening en beschrijving bestaande toestand

Dit deelplan heeft betrekking op het woonuitbreidingsgebied Demerparking. Het is in de eerste
plaats een grote stedelijke randparking van ca. 600 parkeerplaatsen) met een aantal
recreatieve voorzieningen.
Momenteel zijn in deze zone reeds een heel aantal recreatiemogelijkheden aanwezig. Ter
hoogte van de Demerparking bevindt zich hardere functies: cinemacomplex, zwembad,
sporthal, jeugdcentrum;
De site ligt aan de oostelijke rand van de stad en grenst direct aan het centrum. In het noorden
wordt het gebied ruimtelijk begrensd door de Demer, in het westen door de taluds van de
Oostelijke ring en in het zuiden door de Diestsestraat en de Kapittelberg. Tegen de bebouwing
in het oosten en de Diestsestraat in het zuiden is de oude meander nog zichtbaar aanwezig.
Ter hoogte van de Bekaflaan bevindt zich een kleinere recreatiepool. Hier situeren zich
sportvelden, een BMX-parcours, een binnen- en een buitenspeelplein en verschillende
jeugdlokalen. Verderop in de Demervallei situeert zich nog een aantal geclusterde (nietcomplementaire) activiteiten: kasteel Schoonhoven, camping met visvijvers en een tuin- en
doe-het-zelf-centrum.
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3.2. juridische context
type plan

in het gebied

aangrenzend

gewestplan(nen)

gewestplan
Aarschot-Diest
(KB
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

gewestplan Aarschot-Diest (KB.
07.11.1978 en later wijzigingen)
geen

geen

geen

geen

RUP Stadscentrum-Statiewijk

geen

geen

BPA Stadscentrum (klein deel)
geen
geen

geen
geen
Sint-Rochustoren

geen

geen

geen
geen
geen
geen

geen
Demervallei
geen
geen

geen
geen
ja

geen
geen
ja

geen
meander Demer

geen
Demer

gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan(nen)
provinciale
ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplan(nen)
Algemeen
Plan
van
Aanleg
Bijzonder Plan van Aanleg
verkavelingsvergunning
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde
landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebied
Habitatrichlijngebied
Vlaams
Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
beschermingszone
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
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3.3. Inrichtingsprincipes
een zone voor stedelijke ontwikkeling
Vanuit de potenties die in de gewenste ruimtelijke structuur werden weergegeven, wordt dit
gebied omgezet van woonuitbreidingsgebied naar zone voor stedelijke ontwikkeling, waar een
algemeen voorschrift wordt aan gekoppeld. Stedelijke ontwikkeling houdt de mogelijkheid van
verschillende functies in: wonen, grootschalige kleinhandel, horeca, openbaar nut en
gemeenschapsvoorzieningen, recreatie.
ontsluiting van het autoverkeer op de oostelijke ring
Vandaag kent het gebied al een goede en duidelijke ontsluiting via een ongelijkgronds kruispunt
op de Oostelijke Ring. Deze ontsluiting kan geoptimaliseerd worden door een vierde tak in de
richting van Diest te creëren.
behoud van de randparking
Het gebied functioneert vandaag reeds als randparking. Deze rol moet de plek in de toekomst
ook vervullen.
zachte ontsluitingen naar het historisch centrum
Ook voor de voetgangers en de fietsers zijn er al aantrekkelijke doorsteken tussen de parking
en het stadscentrum aanwezig. Deze worden verder behouden en waar nodig verbeterd

3.4. Inrichtingsschets
De inrichtingsschets is slechts informatief. Dit wil zeggen dat het plannetje slechts één van de
inrichtingsmogelijkheden aangeeft hoe de bedrijvenzone er in de toekomst zou kunnen uitzien.
De inrichtingsschets heeft ook een rol gespeeld in het vastleggen van bepaalde
randvoorwaarden voor het specifieke bedrijventerrein. Deze randvoorwaarden werden vertaald
in het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften.
De recreatieve potenties van het gebied tussen Demerparking en domein Schoonhoven
moeten verder worden versterkt.
Nieuwe harde activiteiten (shopping, diensten, harde recreatie, aangevuld met (beperkt)
wonen…) moeten op de Demerparking gerealiseerd worden. Deze functies worden aan elkaar
gelinkt door een centrale groenstrook.
Binnen deze band is ruimte voor parking,
sportvoorzieningen, speelplein, fietsroutes,… . Een nieuw centraal stedelijk plein versterkt de
relatie tussen de Demerparking en het eigenlijke stadscentrum. De bestaande
parkeervoorzieningen moeten behouden blijven (eventueel bovendaks parkeren).
De mogelijke kleinhandel op deze zone moet complementair zijn, dus niet concurrentieel, ten
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opzichte van de huidig kernstedelijk kleinhandel. Het gaat dus over grootschalige kleinhandel,
waarvoor vandaag geen plaats kan worden gevonden in de historische binnenstad of die
moeten herlokaliseren als baanwinkel.
Het busstation kan zorgen dat het busverkeer doorheen het historische centrum beperkt blijft,
zonder dat de goede openbaarvervoersontsluiting van het centrum in het gedrang komt.
Aandacht voor verdere „ingroening‟ van dit gebied is een belangrijk aspect.
Er wordt ook voorgesteld om aan de rand van de Demerparking een waterplas aan te leggen in
functie van niet-gemotoriseerde watersporten. Dit recreatief watersportgebied is door zijn
ideale ligging zowel vanuit het centrum als vanuit de regio goed bereikbaar, maar moet verder
bekeken worden in relatie met het gebied Schoonhoven.
De andere bestaande polen (omgeving kasteel Schoonhoven en de nabijgelegen camping en
Bekaflaan) kunnen de aantrekkingskracht van het gebied versterken.
Wandel- en fietsroutes doorheen het gebied kunnen zowel recreatief als functioneel gebruikt
worden. Ze verbinden de verschillende hardere functies aan de rand van het parkgebied.
Recent werd een bijkomende fietsersbrug over de Demer aangelegd ter hoogte van de
Demerparking.
De ruime Demerparking kan als een scharnierpunt fungeren. Een aantal reeds aanwezige
potenties kunnen de kansen van dit project ondersteunen: de plek is goed bereikbaar, voor het
parkeren kan de Demerparking worden ingeschakeld.
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3.5. Aandachtspunten vanuit de plan-MER
De zone sluit aan bij het historisch-commercieel centrum van de stad Aarschot. Volgens de
plannen worden bijkomende ontwikkelingen (handel, diensten, recreatie, wonen) gestructureerd
en mogelijk maakt.
In de mate dat de bodems nog ongeroerd zouden zijn, kan verdichting worden verwacht door
de werken. Bij de herinrichting wordt verwacht dat oppervlaktes terug infiltrerend worden
aangelegd. Er dient rekening gehouden te worden met de ligging in beschermingszone type III.
Aanleg van infiltrerende infrastructuur voor water afkomstig van risicozones (wegenis, parking)
is niet toegestaan op deze locatie. Eventuele bijkomende grondwaterwinningen hebben
mogelijk effecten op de grondwaterstanden in het studiegebied. Er zal steeds bij
vergunningsaanvraag advies gevraagd worden, o.m. aan de exploitant van de
grondwaterwinning (VMW).
In het autonome ontwikkelingsscenario van het gebied, zonder gestuurde ontwikkelingen, ligt
de locatie vrijwel geheel in effectief overstromingsgevoelig gebied (huidige watertoetskaart).
Door de realisatie van het Ontwikkelingsplan Demer opgenomen in het Bekkenbeheersplan
Demerbekken, wordt de locatie steeds volledig gevrijwaard van overstroming. Dijkverhoging zal
dit deelplangebied immers vrijwaren van overstroming.
De verkeerstoename op de R25 wordt als significant negatief beschouwd, omwille van de grote
toename (>20%) en het overschrijden van de praktische capaciteit, zowel in de noordelijke
richting, als richting Rillaar. Rekening houdend met de woningen langs de trajecten en met de
infrastructuur neemt de verkeersleefbaarheid en de fietsveiligheid ook af (gering tot matig
negatief). Maatregelen bestaan erin de maximale winkelopppervlakte planmatig te beperken, de
Diestsestraat niet om te leggen zoals oorspronkelijk gepland, en de huidige parkingcapaciteit
minstens te behouden.
Bijkomende geluidsoverlast door de nieuwe geplande handelszaken, diensten, (water)recreatie,
wonen is zeer beperkt. De geluidstoename op de verbinding tussen de Demerparking en de
Oostelijke ring wordt als zeer significant negatief beoordeeld, doch er bevinden zich geen
woningen langs deze weg; de toename op de wegvakken Demervallei –N10 en Demervallei –
N19 is matig negatief.
Ter hoogte van aan te leggen groenbuffers dient bodemverdichting vermeden te worden.
Omwille van de bestaande activiteiten, de ligging langs de stadsrand en aanwezigheid van de
R25 en Diestsesteenweg wordt geen bijkomende rustverstoring in het aangrenzende
vogelrichtlijngebied verwacht, indien de verkeersaantrekkende werking van het winkelcentrum
beperkt blijft zoals voorzien in de milderende maatregelen.
Er komen weinig kwetsbare vegetaties voor in de directe omgeving van het plangebied zodat
effecten van verandering in bodemwaterhuishouding minimaal zijn. Verzurende en
vermestende invloed is verwaarloosbaar ingeschat, gezien de mogelijke toekomstige
activiteiten.
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Er zal geen verstoring optreden in de landschapsstructuur, in de landschapsecologische
relaties of m.b.t. erfgoedwaarden. Uit voorzorg wordt wel archeologisch vooronderzoek
aangeraden. De reorganisatie en opwaardering van dit plangebied en de publieke ruimte laat
toe dit randstedelijk gebied kwalitatief af te werken en landschappelijk beter te integreren in de
omgeving.
Het voorliggend scenario genereert een bijkomende verkeersstroom, die zeer lokaal een effect
op de omgevingslucht heeft, meer bepaald door de emissies van stikstofoxiden en fijn stof.
Gezien niet wordt gedacht aan uitbreiding van wegeninfrastructuur, is het duidelijk dat
verkeerstoename zal dienen beperkt te worden door beperking van de invullingen (beperking
kleinhandel) van de zone.
De reorganisatie en opwaardering van de Demerparking en van de publieke ruimte in het
bijzonder, biedt de kans om dit randstedelijk gebied kwalitatief af te werken en landschappelijk
beter te integreren in de omgeving. De monotonie van een grootschalige
openluchtparkeerplaats zal worden doorbroken. Archeologisch vooronderzoek is aangewezen.

INRICHTING DEMERPARKING
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Doorwerking in het RUP

Gezien de ligging in grondwater-beschermingszone type III, zal steeds bij
vergunningsaanvraag advies gevraagd worden, o.m. aan de exploitant van de
grondwaterwinning (PL/PR)

De gewestplanbestemming
„waterwingebied‟, gedeeltelijk
gelegen binnen het RUP, wordt
behouden

Beperken van de winkeloppervlakte en dit planmatig vastleggen. Er wordt
gesuggereerd om de winkeloppervlakte te plafonneren op 10.000 m², tenzij kan
worden aangetoond dat een hogere oppervlakte geen bijkomende
mobiliteitshinder veroorzaakt (door in te zetten op alternatieve vervoerswijzen,
keuze van winkelassortiment,…). (PL).
Niet omleggen van de Diestsestraat. (PL).
Minimaal behoud van de huidige parkeercapaciteit. (PL en PR).

Maximale winkeloppervlakte van
10.000 m² is opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften,
evenals het behoud van de
huidige parkeercapaciteit.
Ook de bestaande ontsluiting van
het parking via de Diestsestraat
wordt expliciet aangegeven op het
grafisch plan.

Beperking in activiteiten (beperking oppervlakte kleinhandel) met gevolg minder
verkeersbewegingen en mindering van verkeersemissies (PL).

Maximale winkeloppervlakte van
10.000 m² is opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften

BODEM
─
WATER
Door bemaling of
grondwaterwinning

MENS-VERKEER
Verkeersgeneratie

LUCHT
Emissie door verkeer
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INRICHTING DEMERPARKING
Effect

Toelichting

Maatregel op plan (PL) of projectniveau(PR)

Doorwerking in het RUP

Beperking in activiteiten (beperking oppervlakte kleinhandel) met gevolg minder
verkeersbewegingen en mindering van geluidseffecten door verkeer (PL).
Ingeval geen monitoring van de geluidsdrukniveaus gebeurt, is het aangewezen
om de afstanden tot bewoning te bepalen in functie van het type van
bedrijfsactiviteit, en dit volgens de Nl. milieuzonering (PR).

Maximale winkeloppervlakte van
10.000 m² is opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften

Geen bodemverdichting ter hoogte van groenbuffers (PL)

De groenaanleg en –buffers
moeten verder uitgewerkt worden
in de verplicht op te stellen
inrichtingsstudie

GELUID EN TRILLINGEN
Geluidseffecten wijzigingen
verkeersafwikkeling

FAUNA EN FLORA
Ecotoop- en biotoopverlies

Rustverstoring fauna

Mits toepassing
milderende
maatregel verkeer
(beperking
verkeersaantrekken
de werking).
Mits maatregelen
geen negatieve
effecten op het
vogelrichtlijngebied.

De bijkomende geluidsverstoring door gemotoriseerde watersportactiviteiten
dient eveneens beperkt te blijven, om rustverstoring in het aanpalende
vogelrichtlijngebied te beperken (PR).
De ontwikkeling van waterrecreatie wordt bij voorkeur wel in deze zone van de
Demerparking voorzien en niet in het gebied Schoonhoven (PL).

Mogelijkheid van (water)recreatie
is opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Dit moet verder uitgewerkt worden
in de verplicht op te stellen
inrichtingsstudie.

Effecten door verstoring bodem
en waterhuishouding

Mits maatregelen
geen negatieve
effecten op het
vogelrichtlijngebied

Bodemverdichting ter hoogte van groenbuffers voorkomen (PR).
Bemalingswater lozen in oude meanders om tijdelijke verdroging te voorkomen
(PR).
De grootte van nieuwe waterwinning beperken (PL). Bijkomende berekeningen
zijn noodzakelijk op projectniveau (PR).

De gewestplanbestemming
„waterwingebied‟, gedeeltelijk
gelegen binnen het RUP, wordt
behouden.

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE
Aantasting en/of contextverlies
van erfgoedwaarden

Archeologisch vooronderzoek is aangewezen (PR).

MENS RUIMTELIJKE
ASPECTEN, HINDER EN
GEZONDHEID

Opmaak van een passend inrichtingsplan

Een inrichtingsstudie voor elke
vergunningsaanvraag is verplicht
opgenomen in de
stedenbouwkundige voorschriften

─
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3.6. Watertoets
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, namelijk nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het
natuurlijk watersysteem.
Er wordt hiervoor verwezen naar de discipline water binnen de plan-MER.

3.7. Ontwikkeling en timing
Het volledig terrein van de Demerparking is vandaag in handen van de stedelijke overheid.
Hiermee heeft ook de stedelijke overheid de timing tot ontwikkeling van het gebied in handen.
De stad Aarschot wenst eerst prioriteit te geven aan de herontwikkeling van de site De Torens
(zie hoofdstuk 2.1.6) en pas op middellange termijn de Demerparking. Daarom wordt de
bestemming stedelijke ontwikkeling slechts vanaf 1 januari 2016 van kracht (= in de helft van de
volgende legislatuur op gemeentelijk vlak). In elk geval is de opmaak van een globale
inrichtingsstudie noodzakelijk.

3.8. Ruimtebalans – Planbaten - Planschade
3.8.1. Ruimtebalans
De volgende tabel geeft de oppervlakten waar weer voor de delen van het RUP die van
bestemming wijzigen (in gebiedscategorieën).
De totale oppervlakte van het RUP bedraagt 30Ha.
VAN/NAAR

WONEN

NATUUR

0,7 HA

Er wordt door het RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de
ruimtebalans:

-

Gebiedscategorie wonen

+ 0,7 Ha

-

Gebiedscategorie natuur

- 0,7 Ha

3.8.2. Planbaten - Planschade
Voorgaande tabel geeft de bestemmingswijzigingen weer, die aanleiding kunnen geven tot een
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planbatenheffing.
Op een aparte kaart is weergegeven op welke percelen de planbaten van toepassing kunnen
zijn.

4. Overzicht bestemmingswijzigingen
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van alle bestemmingswijzigingen die worden
doorgevoerd binnen het kader van het RUP afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot.

DEELPLAN
GEBIEDSCATEGORIE

\

WONEN

UITBREIDING
BEDRIJVENTERREIN
MEETSHOVEN
DEMERPARKING

+0,7 HA

TOTAAL

+0,7 HA
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LANDBOUW

BEDRIJVIGHEID

NATUUR

+1,0 HA

-1,0 HA

OVERIG
GROEN

-0,7 HA
+1,0 HA

-1,7 HA
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