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1. Leeswijzer
Het document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan PIVO-domein.
Naast een globale inleiding en kadering van het RUP wordt ingegaan op de bestaande
toestand, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de eigenlijke verordenende voorschriften.
Hoofdstuk 2 geeft de aanleiding en reden voor de opmaak van het provinciaal RUP en de
kadering binnen het provinciaal ruimtelijk structuurplan weer.
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving en het
plangebied en bevatten een overzicht van de relevante juridische elementen.
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt in hoofdstuk 5 gekaderd binnen het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams-Brabant en onderworpen aan de watertoets in hoofdstuk 6.
Hoofdstuk 7 geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling weer.
Hoofdstuk 8 bevat de verordenende stedenbouwkundige voorschriften, hoofdstuk 9 geeft een
weergave van de op te heffen voorschriften.
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2. Inleiding
2.1 Situering en doelstelling
Het voormalige militaire domein werd op 14 mei 1998 door de provincie Vlaams-Brabant in der
minne en voor openbaar nut aangekocht op basis van het ministerieel besluit dd. 29 mei 1997.1
Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) werd vervolgens gehuisvest op de
site samen met de buitenafdeling van de provinciale diensten wegen en waterlopen. Het
genoemde opleidingscentrum is in de loop der jaren, samen met een aantal externe partners en
actoren, sterk gegroeid en geëvolueerd.
Om de site verder naar de toekomst toe optimaal te kunnen ontwikkelen is een
verfijning/wijziging van de bestaande gewestplanbestemmingen, zoals in 1995 vastgelegd,
noodzakelijk. Hiertoe dient een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan te worden opgesteld.
Er zijn immers een aantal zeer concrete projecten en opportuniteiten voor de invulling van het
PIVO-domein die momenteel niet ingewilligd kunnen worden. De provincie wenst hiervoor dan
ook een kader te scheppen waarbinnen de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen kunnen
ingepast worden. Het is bedoeling een duidelijk ruimtelijk profiel te ontwikkelen voor het hele
domein met aandacht voor de inrichting van de publieke ruimte en de bereikbaarheid en
toegankelijkheid van het domein.
Enkele concrete projecten zijn:
x woonproject: In samenwerking met de Afdeling Gebsubsidieerde Infrastructuur van de
Vlaamse Gemeenschap (AGI) en de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia
1

Op 29 mei 1997 heeft de provincie Vlaams-Brabant van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden,
stedelijk beleid en huisvesting, de goedkeuring gekregen om bij weigering van de Belgische Staat om het legerdomein
Eckstein minnelijk te verkopen, deze gerechtelijk te onteigenen.
De basis om gerechtelijk te onteigenen is de realisatie van:
1. de bestemmingen van het gewestplan (besluit 13/12/1995 houdende vaststelling van een gedeelte van het
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse voor het grondgebied Wezembeek-Oppem en Asse (Zellik))
2. 5 doelstellingen namelijk:

het realiseren van sociale woningen;

het vestigen van een opleidingscentrum;

het realiseren van een groengebied;

het realiseren van lokale bedrijvigheid met openbaar karakter;

het vestigen van de technische dienst van de gemeente Asse.
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x

x

x

x

werd een project opgestart voor de realisatie van een sociaal woonproject op de meest
zuidelijke zone met een oppervlakte van 3,4046 ha. Het dient in alle opzichten een
voorbeeldproject te worden met bijzondere aandacht voor de inpassing van het project
in de buurt, de leefbaarheid en kwaliteit van het project.
doortrekkersterrein: De provincie wenst een doortrekkersterrein te realiseren in de
gemeente Asse. Een inplanting in het PIVO-domein heeft het voordeel van een vlotte
bereikbaarheid vanuit het hoofd- en primaire wegennetwerk en is gesitueerd in en aan
de rand van stedelijk gebied. Een taakstelling van 10 standplaatsen voor het
doortrekkersterrein in Asse werd vastgelegd.
ballonloods: Op het domein bevindt er zich een voormalige ballonloods van de
luchtmachtkazerne "Serge Eckstein", opgericht in 1922 voor de opslag en het herstel
van luchtballons. Deze werd als monument beschermd bij ministerieel besluit van 15
mei 2000. De loods is gedeeltelijk ingestort en wordt volledig gestut omwille van het
instortingsgevaar. De valorisatie van het monument is financieel enkel haalbaar indien
het in een groter project wordt geïntegreerd.
Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE): Dit instituut zoekt de nodige
ruimte voor de huisvesting van haar diensten (conservatieatelier, documentatiecentrum
voor luchtfotografie, depot, burelen,…). Er zijn twee locaties in de running; Tienen en
Asse. Een zeer interessante piste is een inplanting in en nabij de ballonloods omwille
van de link tussen luchtfotografie en de ballonloods.
Centrum voor Algemeen Welzijnswerk: Het Centrum Algemeen Welzijnswerk West
Brabant en Dender vzw wenst op de Pivo-site een nieuwbouw te realiseren ten
behoeve van hun welzijnswerking. Hierbij is een goede bereikbaarheid met het
openbaar vervoer en link met het station belangrijk. Voor de realisatie van de
nieuwbouw wordt gewerkt met de open oproepprocedure van de Vlaamse
bouwmeester.

De inpassing van deze projecten en andere toekomstige vragen noodzaakt een goed ruimtelijk
kader waarbinnen de ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het is zeer wenselijk dat ten dienste
hiervan duidelijke ruimtelijke principes en concepten vooropgesteld worden. Anders wordt een
invulling gerealiseerd die mogelijk minder gewenst is of los staat van de rest van het PIVOgebeuren.
Parallel aan de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gewerkt aan een masterplan
voor de woonzone dat zal resulteren in een schetsontwerp en is een bestek uitgeschreven voor
de opmaak van een aanplantings- en inrichtingsplan. De bedoeling hiervan is de publieke
ruimte op een eenvormige manier in te vullen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het
campuskarakter van het domein, waterhuishouding, beeldkwaliteit van de gebouwen,... .
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2.2 Aanleiding voor de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Het ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan de bindende bepaling 3.2.7 inplanting
doortrekkersterreinen. Tegen eind 2006 wil de provincie minimaal gestart zijn met de opmaak
van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanduiding van een inplantingsplaats voor de
verschillende doortrekkersterreinen in Vlaams-Brabant.
Het PIVO-domein is in het Focusrapport over de afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied
rond Brussel (VSGB) aangeduid als een strategisch project. Het is een potentiële lokatie voor
bijkomende economische activiteiten (kantoren en kantoorachtigen). Niettegenstaande dit op
Vlaams niveau werd geselecteerd wenst de provincie initiatief te nemen tot de opmaak van een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Directe en dringende aanleiding hiertoe zijn de
ontwikkeling van de bufferzone met een invulling naar niet-hinderlijke activiteiten, de realisatie
van een doortrekkersterrein en een sociaal woonproject. In wat nu bufferzone is, staat een
ballonloods. De resten ervan worden gestut maar een sanering en renovatie dringen zich op
zeer korte termijn op. Het VIOE wenst een conservatie-atelier, depot en burelen in en
aansluitend aan de ballonloods te realiseren. De opmaak van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan kadert binnen de doelstellingen en visie van het focusrapport in dit gebied met
een invulling naar onder meer kantoren en kantoorachtigen te voorzien.
De invulling van het PIVO-domein kan verder gelinkt worden aan het principe van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaams-Brabant om te pleiten voor een multifunctioneel gebruik van de
bedrijventerreinen en om bedrijfsruimte aan te bieden voor jonge ondernemers.
Bepaalde bedrijventerreinen in het stedelijk gebied kunnen uitgebouwd worden tot
multifunctionele zones, waar ook recreatieve voorzieningen, groen- en natuurelementen en
bepaalde woonvormen ontwikkeld kunnen worden. Het betreft voornamelijk
stationsomgevingen in of aansluitend bij de stedelijke gebieden waar personeelsintensieve
economische activiteiten een onderkomen vinden.
Op ruimtelijk vlak kan bedrijfsruimte voor jonge ondernemers aangeboden worden.
Leegstaande, voormalige industriële of militaire panden kunnen hiervoor een nieuwe
bestemming krijgen. Dit soort kleine bedrijfjes kan in vele gevallen goed geïntegreerd worden in
de woonomgeving.

8/57

2.3 Hoogdringendheid van de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan
Hoogdringendheid van de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan
Wat betreft de dringendheid van het ruimtelijk uitvoeringsplan is een goedkeuring vooral gelinkt
aan de realisatie van het woonproject, de ontwikkeling van de bufferzone en de inplanting van
een doortrekkersterrein:
(1) Wat betreft de realisatie van het woonproject is het van belang dat het ruimtelijk
uitvoeringsplan goedgekeurd wordt om de timing en realisatie niet in het gedrand te brengen.
Het project bestaat uit +/- 80 woongelegenheden waarvan 30 koopwoningen en 50
huurwoningen.
Het is de bedoeling dat een bouwvergunningsaanvraag wordt ingediend in het najaar van 2008
en de werken van start kunnen gaan in het voorjaar van 2009. Gezien de lange wachtlijsten van
kandidaat-huurders en kopers voor verschillende sociale huisvestingsprojecten in Asse is de
realisatie van het PIVO-project op korte termijn zeer aangewezen. Voor de verschillende
gerealiseerd projecten voor huurwoningen zijn er volgende wachtlijsten: Gasthuisstraat (595
wachtenden), Boekfos (795 wachtenden), Lindendries (206 wachtenden), Asse-Ter-Heide (504
wachtenden), Walfergem (249 wachtenden) en Mollem (309 wachtenden). Dubbeltellingen zijn
mogelijk. Het gaat om een wachtlijst van 2.658 wachtenden. Het totaal aantal gerealiseerde
huurwoningen voor deze projecten is 909 wooneenheden.Het geeft duidelijk de behoefte aan.
Het grootste deel van het project is gelegen in woongebied, een ander deel in bufferzone en
parkgebied. De omzetting van de bestemming naar woongebied door het ruimtelijk
uitvoeringsplan is belangrijk voor de realisatie van het woonproject. Niet enkel om bufferzone
om te zetten naar woongebied, ook om de voorschriften voor de gewestplanbestemming
woongebied voor het arrondissement Halle-Vilvoorde te vervangen (bijvoorbeeld om de
beperking van 2 bouwlagen te versoepelen).
(2) De provincie wenst de gewestplanbestemmingen bufferzone en de industriezone om te
zetten naar een zone voor bufferende bebouwing. Dit met de opzet om niet-hinderlijke
bedrijvigheid en kantoorachtigen te huisvesten.
Er zijn tal van vragen voor de inplanting van diensten, organisaties en instellingen die zich
willen vestigen op het PIVO-domein. Het is cruciaal voor de ontwikkeling van de PIVO dat de
huidige bufferzone hierin ingeschakeld kan worden. Dit om de druk op het hart van het PIVOdomein te verlichten. De provincie wenst te vermijden dat een goedkeuring van een ruimtelijk
uitvoeringsplan jaren op zich laat wachten en zo de visie van de provincie achterhaald worden
door de feiten. Ten eerste wenst de provincie hardere activiteiten te concentreren in de kern
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van de PIVO-site (zone voor openbaar nut) en ten tweede de zachtere bestemmingen zoals
kantoorachtigen, ateliers,…bij voorkeur te bundelen in de bufferzone.
Een gedeeltelijke invulling van de zone voor bufferende bebouwing zou er komen door de
inplanting van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE). Het is een agentschap
van de Vlaamse Overheid met een wetenschappelijke opdracht die het onderzoek van,
kennisbeheer en kennisverspreiding over en de ontsluiting van het onroerend erfgoed in
Vlaanderen omvat.
Het VIOE voert momenteel haar activiteiten uit op diverse locaties in Vlaanderen:
Ɣ Op de hoofdzetel in Brussel : management/administratief beheer + beperkte labowerking +
bibliotheek/archief + onderzoek
Ɣ Op diverse locaties in de provincies: archeologisch onderzoek (van opgraving en
restauratie/conservatie t/m depot) + restauratie/conservatie van monumenten
Het VIOE wenst te centraliseren en de operationele werking professionaliseren. Die
operationele werking, die ondermeer het depotbeheer, de verwerking van vondsten en de
labowerking voor zowel archeologie, natuurwetenschappen als conservatie en restauratie
omvat, is momenteel over diverse locaties verspreid. Het voorstel is om die activiteiten op één
centrale plaats samen te brengen. De Serge Eckstein-site in Asse-Zellik lijkt hiervoor een
geschikte locatie omwille van:
Ɣ de potentiële gebruikswaarde van de bestaande gebouwen (loodsen) voor de activiteiten die
het VIOE wil ontplooien;
Ɣ de centrale ligging in Vlaanderen, in de nabijheid van de hoofdzetel in Brussel en met
perspectief op een goede ontsluiting via het GEN (Gewestelijk Expres Net) van de NMBS;
Ɣ de symbolische erfgoedwaarde van de site, bepaald door de vroegere bestemming
(luchtmachtkazerne) en de aanwezigheid van de beschermde ballonloods en het
architecturaal interessante stookgebouw;
Ɣ optimale condities voor een structureel partnerschap met de site-eigenaar (provincie VlaamsBrabant), zoals de gedeelde lange termijnvisie, de grote flexibiliteit op het vlak van
overeenkomsten (erfpacht) en fasering en de mogelijkheid tot gemeenschappelijk gebruik
van voorzieningen en infrastructuur.
Gezien de erbarmelijke staat van de ballonloods en de kosten om dit op te knappen is enkel
een programma realistisch met een partner die de ballonloods en de nabije loodsen (eventueel
aangevuld met nieuwbouw) in één geheel kan ontwikkelen. Het agentschap wenst op korte en
middellange termijn haar project te realiseren. Een goedkeuring van het ruimtelijk
uitvoeringsplan biedt perspectieven op korte termijn om de ontwikkeling te sturen en mogelijk te
maken.
(3) Er is een grote vraag naar goed ingerichte doortrekkersterreinen. In Antwerpen zijn er 2
officiële doortrekkersterreinen, in Vlaams-Brabant is er één ingericht doortrekkersterrein met 10
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standplaatsen in Huizingen (Beersel). In het jaar 2006 was het doortrekkersterrein 194 dagen
bezet met in totaal 446 doortrekkers en 250 woonwagens. Het wijst op een aanzienlijke
behoefte (rekening houdend met het feit dat de meesten wegens geen controle meestal op
inofficiële terreinen een standplaats zoeken).
De voorziene locatie op het PIVO-domein bevindt zich volgens de gewestplanbestemming in
een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO´s. Een locatie in de huidige zone voor
openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen is niet mogelijk wegens strijdig met de visie die
de provincie heeft voor de kern van de PIVO-site.

2.4 Procedure en genomen stappen
In de loop van 2001 en 2002 werd intern binnen de provincie Vlaams-Brabant gestart met het
uitwerken van een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het PIVO-domein te Asse-Zellik. Resultaat
was een ruimtelijk onderzoeksrapport met bijbehorende structuurschets voor de ontwikkeling
van het voormalige militaire domein.
Vervolgens werd verder gebouwd op de ontwikkelde structuurschets. Naar aanleiding van
diverse nieuwe ruimtevragen werd een basisnota uitgewerkt met betrekking tot de ontwikkeling
van het PIVO domein te Asse-Zellik. Deze basisnota, zoals goedgekeurd door de deputatie in
zitting van 11 mei 2006, geeft een aantal ruimtelijke kern- en inrichtingsprincipes weer en
fungeert als basis voor de verdere ontwikkeling van de site.
Deze basisnota werd in een volgende stap vertaald in een voorontwerp provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan. Hierrond werd, na de goedkeuring door de deputatie, op 30 mei 2007 een
plenaire vergadering georganiseerd. Het document wordt herwerkt rekening houdende met de
geformuleerde opmerkingen van de adviserende instanties.
In een volgend stadium wordt het document voorgelegd aan de provincieraad ter voorlopige
aanvaarding en onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen. Er zal ook een
informatievergadering in samenwerking met de gemeente Asse over het ontwerp van ruimtelijk
uitvoeringsplan georganiseerd worden.

11/57

3. Bestaande ruimtelijke structuur
3.1. Bestaande ruimtelijke structuur
Het voormalig militair domein 'Relegem' (luchtvaartkazerne "Serge Eckstein") is centraal
gelegen in de provincie, ten noordoosten en aansluitend op het Brussels hoofdstedelijk gewest.
Het domein bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Asse. Het centrum van Zellik
bevindt zich op circa één km wandelafstand van de site.
De bestaande ruimtelijke structuur wordt verder beschreven aan de hand van 4 thema's: open
ruimte, bebouwde ruimte, mobiliteit en toerisme en recreatie. Zie ook het hoofdstuk bestaande
feitelijke en juridische toestand.
OPEN RUIMTE
Het gebied in het noordwesten van de provincie wordt gekenmerkt door typische
kouterlandschappen, die in belangrijke mate benut worden in functie van productielandbouw.
De site van het PIVO-domein grenst in het noorden aan een nog gaaf open ruimtegebied, dat
zich uitstrekt tussen de kernen Relegem en Kobbegem.
Dit open ruimtegebied dringt het Brussels hoofdstedelijk gewest binnen, tussen de stedelijke
kernen Zellik en Wemmel door, doorheen de diffuse bebouwing van Relegem.
BEBOUWDE RUIMTE
Aan de andere zijden sluit het plangebied aan op de bebouwde structuur van de stedelijke kern
Zellik. Zowel aan de oostzijde als aan de westzijde wordt het domein geflankeerd door
bedrijvenzones.
Aan de zuidzijde bevindt zich een woonwijk, ingeklemd tussen de aanwezige spoorlijn en het
voormalige militaire domein. De wijk wordt getypeerd door een open bebouwingstypologie van
eengezinswoningen.
MOBILITEIT
Het gebied kent een goede multimodale ontsluiting. Het is gelegen in de oksel gevormd door de
E40 (de autosnelweg Gent - Brussel), N9 (Brusselsesteenweg) en de R0 (de ring rond Brussel).
De site is vlot bereikbaar via de verkeerswisselaar te Groot-Bijgaarden. Hiernaast bevindt zich
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op minder dan 500m ten zuiden het treinstation Zellik. Verschillende buslijnen halteren in de
onmiddellijke nabijheid van het provinciaal domein.
Op microniveau wordt de volledige site ontsloten via één toegang op de Relegemsestraat Poverstraat. De toegang tot de hoofdas van de site gebeurt momenteel via een vreemdsoortige
S-bocht.
RECREATIE
De site wordt in beperkte mate recreatief benut. In de noordoostelijke hoek, langsheen de
Poverstraat, zijn twee voetbalterreinen gelegen. Deze zijn in gebruik door de voetbalclub van
Relegem.

3.2 Plangebied
Het afgebakende gebied is gelegen in de gewestplanbestemmingen groengebied, gebied voor
dagrecreatie, gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, woongebied,
parkgebied, buffergebied en lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter.
Het plangebied wordt begrensd door nog gave open ruimte aan de noordelijke zijde, De
westzijde wordt begrensd door het houtopslag en -verwerkend bedrijf BOMACO NV en de
spoorlijn, een woonwijk aan de zuidzijde en de Poverstraat aan de oostelijke zijde.
De site herbergt vandaag de dag tal van verscheidene activiteiten:
 het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO);
 opleiding- en trainingscentrum Group 4 Securita;
 overdekte stalplaats voor wagens
 Opslag en stockageruimte
 Uitleendienst provincie Vlaams-Brabant;
 Dienst Waterlopen en dienst Mobiliteit en Wegen provincie Vlaams-Brabant;
De diverse activiteiten bevinden zich hoofdzakelijk in het centrum van het domein en zijn
gehuisvest in de overblijvende typerende militaire loodsarchitectuur. Deze zijn geordend
volgens een relatief strak rasterpatroon. De noordelijke zijde van het domein ligt deels braak
(noordwestelijke hoek) en behelst tevens het vroegere militaire oefenterrein. De voetbalclub
Relegem bevindt zich in de noordwestelijke hoek. Het zuidelijke gedeelte van het terrein
behelst het voormalige paradeveld. De onderliggende militaire bebouwing werd volledig
gesloopt.
Structuurbepalende elementen van het plangebied zijn de oostwestgerichte hoofdas van het
terrein, momenteel deels benut als parkeerstrook. De Poverstraat vormt tevens een duidelijke
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en harde ruimtelijke grens aan de oostzijde. Structuurbepalende componenten zijn het
aanwezige campuskarakter en de typerende rastervorm.

4. Bestaande feitelijke en juridische toestand
4.1 Bestaande feitelijke toestand
zie kaart bestaande feitelijke toestand - situering.
zie kaart bestaande feitelijke toestand - luchtfoto.
zie kaart bestaande feitelijke toestand - kadasterplan.
zie bestaande feitelijke toestand - foto's

4.2 Bestaande juridische toestand
zie kaart bestaande juridische toestand - gewestplan.
zie kaart bestaande juridische toestand - andere plannen.
Type plan
gewestplan(nen)

gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen
gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
algemene plannen van
aanleg
bijzondere plannen van
aanleg
verkavelingsvergunningen
beschermde monumenten
beschermde stads- en
dorpsgezichten
beschermde landschappen
buurt- en voetwegen
Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden

in het gebied
Gewestplan Halle-Vilvoorde
(KB 7/3/'77 en latere
wijzigingen)
geen

aangrenzend
Gewestplan Halle-Vilvoorde (KB
7/3/'77 en latere wijzigingen)

geen

VRUP bestaand regionaal
bedrijventerrein Bomaco Zellik
geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

geen
'ballonloods' te Relegem (dd.
19/9/2000)
geen

geen
geen

geen
nrs. 1, 6, 8, 12
geen
geen

geen
nrs. 1, 6, 8, 12, 14
geen
geen

geen
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Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)
Natuurreservaten
Bosreservaten
Beschermingszones
grondwaterwinning
bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen
risicozone
overstromingsgebied
ruilverkavelingen

geen

geen

geen
geen
geen

Berverbos-Motte
geen
geen

geen
geen
geen

geen
Kleine Landbeek (3de categorie)
geen

geen

ruilverkaveling Bollebeek (in
uitvoering)
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5. Planningscontext
5.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven
vastgelegd voor het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel.
Voor nieuwe activiteiten en functies binnen het VSGB dient worden aangegeven onder welke
voorwaarden deze aanvaard kunnen worden (bv. hoogwaardige kantoren). Naast "negatieve"
elementen is het aangewezen dat wordt aangegeven dat op specifieke locaties de grote
troeven van het VSGB kunnen worden uitgebouwd. In het afbakeningsproces moet dit
gebeuren door het vastleggen van "specifiek te ontwikkelen gebieden".
Ten aanzien van de huidige bestemmingen van het gewestplan zullen in het VSGB geen of
slechts zeer beperkte - en dit binnen strikte randvoorwaarden die socio-economisch een
meerwaarde verschaffen aan dit gebied en het Vlaams karakter ervan versterken bestemmingswijzigingen van zachte naar harde functies doorgevoerd worden.
Nieuwe bedrijvigheid is slechts mogelijk door de sanering van gebouwen en/of terreinen voor
zover ze niet gebruikt worden voor de woonfunctie en door verdichting in een beperkt aantal
zones die als bedrijventerrein in het gewestplan werden aangeduid. Verdichting kan betekenen
dat bv. een minder ruimtebehoevende organisatie van parkeerterreinen bij bedrijven wordt
aangelegd en dat een hogere bodembezetting wordt nagestreefd voor functies die dit
bedrijfseconomisch toelaten (meestal tertiaire activiteiten). Eigen inrichtingscriteria kunnen
hiervoor worden ontwikkeld.

5.2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant
VLAAMS STEDELIJK GEBIED ROND BRUSSEL
De basis ontwikkelingsperspectieven voor het VSGB worden bepaald in het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen. De provincie formuleert in het ruimtelijk structuurplan VlaamsBrabant volgende ontwikkelingsperspectieven die het Vlaamse beleid verfijnen en verder
aanvullen:
Het VSGB is geen stedelijk gebied in de enge betekenis van het woord. Het gebied kent een
gedifferentieerde ontwikkeling. Sommige delen van het gebied worden gekenmerkt door een
zeer hoge (economische) dynamiek, andere delen dan weer door een uitgesproken
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residentieel karakter. Ook belangrijke open ruimte gehelen (zoals ondermeer de Groene
Gordel) worden in dit gebied opgenomen.
De provincie wenst deze differentiatie in de toekomst te behouden en pleit er bij het Vlaamse
Gewest voor om bij de afbakening van het VSGB een onderscheid te maken tussen die
gebieden waarvoor een hoge dynamiek wordt voorgesteld en die gebieden die min of meer hun
huidig gebruik kunnen bestendigen.
De gebieden met een hoge economische dynamiek situeren zich vooral in de nabijheid van de
luchthaven, de omgeving van de Heizel, de omgeving van Asse-Zellik en de zuidelijke
Zennevallei. De provincie wenst de economische vitaliteit van deze gebieden in de toekomst te
vrijwaren en waar mogelijk te versterken. Naast de noodzakelijke optimalisatie van de
bestaande terreinen en hergebruik van in onbruik geraakte terreinen kan in deze gebieden
bijkomende ruimte voor economische activiteiten op regionale schaal gezocht worden. De
multimodale ontsluiting van deze terreinen staat steeds voorop. Beheer van deze terreinen is
een essentieel gegeven en beperkt zich niet enkel tot het vastleggen van de bestemming van
het gebied. Ook het beheer van grondverwerving, mobiliteitsbeheersing, infrastructuuraanleg,
type activiteit, initiatiefnemer, enz is een belangrijk gegeven waar de overheid over dient te
waken, of alleszins afspraken over dient vast te leggen.
De ontwikkeling van het PIVO-domein is gericht op de reconversie van een vroeger militair
domein. Verdichting, optimalisatie van bestaande gebouwen en infrastructuur zijn
sleutelbegrippen. Bijkomend worden (dienstverlenende) economische activiteiten
aangetrokken. Een multimodale ontwikkeling waarbij gebruik gemaakt wordt van de goede
autobereikbaarheid en de ligging dichtbij het treinstation Zellik, staat voorop.
In sommige delen van dit VSGB zijn er nog mogelijkheden tot verdichting en/of uitbreiding van
het aanwezige woonaanbod. In deze zones zal door een gedifferentieerd aanbodbeleid het
wonen gestimuleerd worden en een hogere dichtheid nagestreefd. De omgeving van goed
ontsloten OV-knooppunten komt hiervoor prioritair in aanmerking. Het aanbodbeleid zal divers
zijn om de verschillende lagen van de bevolking een onderkomen te kunnen bieden. Daarnaast
dient bijzondere aandacht te gaan naar de kwaliteit van het aanbod aan groene en openruimteelementen, die voor een groot deel de aantrekkelijkheid van de woonomgeving bepalen. De
kwaliteit van de woonomgeving staat voorop.
De provincie Vlaams-Brabant creëert in de zuidelijke lob van het domein een woonproject in
samenwerking met de Afdeling Gebsubsidieerde Infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap
(AGI) en de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia. Een gezonde sociale mix, met zowel
sociale huur- als koopwoningen, staat voorop.
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Hoogdynamische recreatieve voorzieningen kunnen op multimodale zeer goed ontsloten
plaatsen worden uitgebouwd, maar zullen in eerste instantie maximaal aansluiten op de
bestaande (eventueel te optimaliseren) voorzieningen. Laagdynamische recreatieve
voorzieningen dienen fors uitgebouwd te worden ter ondersteuning van de woonkwaliteit.
Ten slotte zijn er in het VSGB nog heel wat open ruimtegehelen en fragmenten aanwezig. Het
maximale behoud van deze fragmenten dringt zich op. De provincie pleit ervoor om deze
fragmenten via een fijnmazig netwerk van open ruimteverbindingen onderling te verbinden en
op die manier de open ruimte in dit gebied te versterken. De aanwezige open ruimte heeft een
zeer belangrijke meerwaarde voor de omliggende bewoners en dient dan ook zo hoogwaardig
mogelijk ingericht te worden.
Recreatief medegebruik van deze open ruimtegehelen en fragmenten dient gestimuleerd te
worden. Het netwerk van open ruimte verbindingen dient aansluiting te vinden op het blauwe en
groene netwerk dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het GewOP is uitgewerkt en
tevens aan te sluiten op de natuurverbindingsgebieden die door de provincie worden
geselecteerd en afgebakend.
De site van het PIVO-domein grenst in het noorden aan een nog gaaf open ruimtegebied, dat
zich uitstrekt tussen de kernen Relegem en Kobbegem. Het aanwezige groen en open
campuskarakter van het domein verzekert een maximale dooradering van het flankerende open
ruimte gebied. Hiernaast wordt de noordelijke zijde van het terrein ingericht als toegankelijk
groengebied, met een laagdynamische recreatief medegebruik. Een versterking van de open
ruimte waarden is aldus het resultaat.

VERDICHT NETWERK
Binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is het plangebied gelegen binnen het
Verdicht Netwerk, op de overgang van verschillende subgebieden. De site bevindt zich op de
grens van het subgebied "Aalst - Ninove - Brussel" en het subgebied "Luwe Vlek".
Voor het Verdicht Netwerk worden volgende algemene ruimtelijke principes naar voor
geschoven:
- mozaïek van functies;
- lijninfrastructuren vormen de ruggengraat voor ontwikkelingen;
- openbaar en/of collectief vervoer maximaal uitbouwen en stimuleren;
- open ruimtefragmenten zo veel mogelijk beschermen en via een fijnmazig netwerk
onderling verbinden;
- cultuur en natuur: kapstok voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio;
- het Verdicht Netwerk: een regio met verscheidene deelruimten.
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De ontwikkeling van de PIVO-site vertrekt van de aanwezige potenties van het domein, in
sterke mate de goede multimodale bereikbaarheid. De verdere uitbouw van de site en de nieuw
aan te trekken activiteiten worden geënt op de aanwezige lijninfrastructuren (RO, E40, N9,
spoorlijn).
De bestaande openbaar vervoersverbindingen (bus en trein) worden door de aantrekking van
bijkomende activiteiten optimaal benut. De verbinding tussen het station en het PIVO-domein is
een aandachtspunt bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze is nog voor
verbetering vatbaar.
De aanwezige open ruimtewaarden worden gevrijwaard. Meer nog, door de realisatie van een
groencomplex aan de noordzijde van het domein en door de versterking van het
campuskarakter van de site worden de aanwezige open ruimte waarden in belangrijke mate
versterkt en verder uitgebouwd.
De PIVO-site ligt als het ware in de duel van 2 subgebieden met name de luwe vlek en het
subgebied Aalst-Ninove-Brussel. Om die reden worden de ontwikkelingsprincipes voor beide
subgebieden hier opgesomd.
SUBGEBIED LUWE VLEK
Voor het subgebied "de luwe vlek" worden volgende principes vooropgesteld;
- een open ruimtegebied in het centrum van de "Vlaamse Ruit"
- landbouw als belangrijkste open ruimte actor
- bovenlokale ontsluiting voornamelijk richten naar de randen van het gebied
- ontwikkeling van de openruimte als symbiose tussen natuur en landschap
De aanwezige open ruimtewaarden en aanwezig landbouwgebruik worden gevrijwaard. Door
de creatie van een groengebied worden de ecologische, landschappelijke en natuurlijke
waarden versterkt.
SUBGEBIED AALST-NINOVE-BRUSSEL
Voor het subgebied de "Aalst-Ninove-Brussel" worden volgende principes vooropgesteld;
- een doorgangsgebied met verblijfskarakter
- wonen, werken en recreëren in een verstedelijkte open ruimte
De geplande en vooropgestelde ontwikkelingen sluiten aan bij de omgevende functies en
creëren een afgewogen mix van te ontwikkelen woonfunctie, werken en recreatie. Er wordt
optimaal gebruik gemaakt van het doorgangskarakter van het gebied, doch met respect voor de
verblijfsfunctie. De creatie van een aangenaam werk- en woonklimaat staat voorop.
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DOORTREKKERSTERREIN
Doortrekkersterreinen zijn terreinen ingericht voor rondtrekkende woonwagenbewoners met
een korte aanwezigheid (1 dag tot 2 weken).
a. Locatie
Bij een doortrekkersterrein wordt een vlotte bereikbaarheid vanaf het hoofd- en primaire
wegennetwerk nagestreefd. Integratie van het terrein wordt niet onmiddellijk nagestreefd.
Doortrekkersterreinen zijn bij voorkeur gesitueerd in of aan de rand van de stedelijke gebieden.
b. Realisatie
Het realiseren van doortrekkersterreinen is een provinciale taakstelling. De provincie zal in
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen zones afbakenen die voor het aanleggen van een
doortrekkersterrein geschikt zijn. Ze zal eveneens instaan voor de aanleg en instandhouding
van deze terreinen. Bij het afbakenen van de doortrekkersterreinen zal de provincie overleggen
met de provinciale woonwagencommissie en de betrokken gemeentebesturen. Bij voorkeur
worden alle terreinen die in de provincie zijn af te bakenen, in één ruimtelijk uitvoeringsplan
gebundeld om duidelijk de samenhang tussen de verschillende terreinen aan te tonen.
c. Criteria voor de inplanting van een doortrekkersterrein
Volgende uitgangspunten werden door de provinciale woonwagencommissie gehanteerd bij de
zoektocht naar concrete zones voor de inplanting van een doortrekkersterrein:
• ligging in de buurt van bestaande woonentiteiten en/of bestaande terreinen voor
verblijfsrecreatie
• nabijheid van hoofd- en/of primaire weg (maximaal 2.5 km van oprit) en aanliggend aan
ontsluitende assen (secundaire wegen I t/m III)
• gestreefd wordt naar een locatie in een eerder gemengde buurt (gecombineerd aanwezig
zijn van wonen, werken en handel)
• een bepaalde mate van afstandelijkheid ten opzichte van de woonkern wordt nagestreefd
Voor de gemeente Asse werd de taakstelling van 10 standplaatsen voor een
doortrekkersterrein vastgelegd. Een inplanting van een doortrekkersterrein op het PIVO-domein
voldoet aan de voorwaarden die de provincie vooropstelt in het RSVB. De site is zeer goed
ontsloten, ligt nabij woongebied en is een eerder gemengde buurt van wonen, werken en
recreatie.
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5.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Asse
In het hoofdstuk van de deelruimte "Verstedelijkt gebied Zellik" worden volgende
ontwikkelingsopties naar voor geschoven voor de stationsomgeving Zellik en de PIVO-site.
De spoorweghalteplaats te Zellik biedt mogelijkheden voor de uitbouw van een openbaar
vervoersknooppunt waarbij het openbaar vervoersbeleid geoptimaliseerd wordt (trein, bus,
langzaam verkeersmaatregelen) om de auto terug te dringen (o.a. in het kerngebied). Aan de
rand van het centrum worden randparkings voorgesteld om gemakkelijk en comfortabel over te
stappen op het openbaar vervoer en het centrum te ontlasten van verkeer. De halte vormt een
scharnierfunctie in de uitbouw van het centrum van Zellik en kan voor de bedrijventerreinen en
kantoren op de voormalige kazerne te Relegem het personenvervoer optimaliseren. De halte
dient voorzien te worden van comfortabele langzaam verkeersverbindingen naar het centrum
en de bedrijventerreinen. In deze context is een opwaardering van de overbrugging van het
spoor en de N9 (aftakking) gewenst in de richting van het centrum.
De PIVO-site wordt deels ingevuld met een woonproject. Verder kan de site in samenhang met
het station van Zellik en in functies van de reeds aanwezige provincale voorzieningen verder
worden uitgebouwd met kantoren en dienstverlening in functie van de behoeften van het
provinciebestuur. De oppervlakte aan gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo´s kan
worden gebruikt voor de uitbreiding van aanpalende bedrijven. De bufferzone die op het
gewestplan voorzien is aanpalend aan het woongebied dient wel behouden te blijven.
Het aanplanten van een bos in aansluiting op de achterliggende vallei zorgt tevens voor een
buffering van de site.

5.4 Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel (VSGB)
De afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel geeft uitvoering aan het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bevat specifieke
ontwikkelingsperspectieven voor het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel. Het
afbakeningsproces moet deze vertalen naar het terrein. De Vlaamse overheid werkt dit proces
uit met het provinciebestuur en de betrokken gemeentebesturen en in overleg met alle
maatschappelijke actoren.
De eindversie van het rapport focusbepaling sluit de eerste fase in het overlegproces voor het
Vlaams stedelijk gebied rond Brussel af. Het rapport heeft als doel vanuit de visievorming een
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aantal aanbevelingen te doen aan het beleid en mogelijke beleidsmatige vragen op te werpen.
Het beleid kan in een tweede fase oordelen (11/05/2007) over de oriëntaties die het
overlegproces in de derde fase (uitwerking van opties) dient te ondergaan. Fase 3 is onlangs
opgestart.
De verschillende uitspraken die het rapport bevat, moeten worden beschouwd als een
werkhypothese die de basis vormt voor verder overleg en die is opgesteld op basis van de
huidige beschikbare kennis. Uitgangspunt is het bereiken van een maximale interne
consistentie tussen de mogelijke beleidsuitspraken.
Het PIVO-domein bevindt zich vermoedelijk binnen de afbakening van het Vlaams Stedelijk
Gebied rond Brussel. Asse als gemeente wordt binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
opgenomen als geheel of deels behorend tot het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel.
Omtrent de afbakening van het stedelijk gebied werden tot op heden nog geen definitieve
uitspraken gedaan.Wel werd er reeds een focusrapport opgesteld waarin de PIVO-site als
potentiële zone voor economische activiteiten wordt aangeduid.1

1

cfr. Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, Rapport Focusbepaling, juni 2005.
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6. Watertoets
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid stelt een verplichte
watertoets voorop.
Artikel 8 §1 van hoger genoemd decreet stelt dat:
De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg
voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of
programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan
of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien
dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de
vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het
watersysteem, gecompenseerd.
Wanneer een vergunningsplichtige activiteit, een plan of programma, afzonderlijk of in
combinatie met een of meerdere bestaande vergunde activiteiten, plannen of programma's, een
schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het grondwater dat niet door het
opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan kan worden voorkomen, kan
die vergunning slechts worden gegeven of kan dat plan of programma slechts worden
goedgekeurd omwille van dwingende redenen van groot maatschappelijk belang. In dat geval
legt de overheid gepaste voorwaarden op om het schadelijk effect zoveel mogelijk te beperken,
of indien dit niet mogelijk is, te herstellen of te compenseren.
De site is niet gelegen binnen een recent overstromingsgebied of binnen een risicozone voor
overstromingen. Aldus kan men stellen dat het overstromingsrisico beperkt is.
Bijkomende verhardingen en wegenis worden zoveel mogelijk aangelegd met behulp van
waterdoorlatende materialen. Mogelijke schadelijke effecten en reductie aan
infiltratiemogelijkheden zijn aldus minimaal.
Hergebruik en buffering van hemelwater staat voorop. De aanleg van een waterzuivering (ten
behoeve van vervuild bluswater) door middel van een rietveld evenals de eventuele spaar- en
bufferbekkens behoren tot de mogelijkheden. In het inrichtingsplan dat wordt uitbesteed, wordt
verder bekeken welke maatregelen bijkomend genomen moeten worden voor de opvang van
hemelwater en het industriële afvalwater.
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7. Milieutoets
Het plan vormt geen kader voor de toekenning van vergunningen die op zichzelf MER-plichtig
zijn volgens het project MER-besluit.
Het plan ligt niet in de nabijheid van een VEN-, habitat- of vogelrichtlijngebied en noodzaakt dus
niet de opmaak van een passende beoordeling.
Het plan heeft geen aanzienlijke milieueffecten. Het plan houdt een beperkte aanpassing en
verfijning in van de huidige gewestplanbestemmingen met het oog op een reorganisatie en
efficiëntere schikking.

30/57

8. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling
8.1 Kernprincipes
Volgende kernprincipes staan voorop bij de ruimtelijke ontwikkeling van de site:
 Identiteit als leidraad;
 Optimale integratie in de omgeving;
 Activiteiten met een dienstverlenend karakter;
 Multifunctionele ontsluiting PIVO-domein;
IDENTITEIT ALS LEIDRAAD
Het PIVO-domein heeft een typerend en eigen karakter, verschillend van de morfologie en
bebouwingstypologie van zijn omgeving. Typerende elementen en componenten zijn de
loodstypologie, het campus karakter en de rationele en rastervormige opbouw van het
openbaar domein en inplanting van de aanwezige constructies.
Ontwikkelingen van het domein houden rekening met het aanwezige karakter en de typerende
identiteit. Nieuwe constructies en buitenaanleg passen zich in in het bestaande campuskarakter
en typologie.
OPTIMALE INTEGRATIE IN DE OMGEVING
De vroegere (militaire) functie, de activiteiten op en het voorkomen van het domein hadden een
sterk verschillend karakter van de omgeving.
De verdere ontwikkeling van het terrein is gericht op een optimale integratie in de omgeving, dit
zowel naar te ontwikkelen activiteiten als naar ruimtelijk voorkomen toe.
De noordelijke zone wordt als groenzone uitgewerkt in aansluiting en in overgang met de
noordelijke open ruimte structuren. Een woonproject wordt gerealiseerd op de zuidelijke lob die
aansluit bij de bestaande wooncluster. De centrale zone huisvest dienstverlenende en
bedrijfsactiviteiten.
De (publieke) toegankelijkheid tot de verschillende zones dient afgestemd op de te ontwikkelen
activiteiten en functies.
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ACTIVITEITEN MET EEN DIENSTVERLENEND KARAKTER
De site maakt deel uit van de vooropgestelde afbakening van het Vlaams Stedelijk Gebied rond
Brussel.1 Tevens heeft de site - gelet op diens ligging en multimodaal bereikbaarheidsprofiel
(nabijheid N9, E40, treinstation Relegem) heel wat potenties voor ontwikkeling voor activiteiten
met een dienstverlenend karakter.
De uitbouw van een opleidingscentrum en aantrekking van aanverwante en complementaire
dienstverlenende activiteiten staat centraal. De niet-hinderlijke complementaire
dienstverlenende bedrijvigheid (kantoren, kantoorachtigen, archief opslag,…) worden als buffer
tussen de woonzone en hinderlijke PIVO-activiteiten (rook, geluid,…) geplaatst. Dit is een
efficiëntere buffer dan een niet-bebouwde zone van enkele meters.
Deze activiteiten worden aangevuld met complementaire functies die de integratie en overgang
naar de omgeving versterken (woonproject, recreatiezone en groengebied).
OPTIMALE ONTSLUITING EN BEREIKBAARHEID PIVO-DOMEIN
Een vlotte verkeersafwikkeling en een minimale omgevingshinder zijn basis uitgangspunten.
Een optimale ontsluiting tot de site en naadloze aantakking op de aanwezige verkeersstructuur
staan voorop.
Hiernaast dient aandacht besteed aan een kwalitatieve langzaam verkeer verbinding naar het
treinstation Zellik.

8.2 Ontwikkelingsschets
De ontwikkelingsschets geeft een beeld van hoe het PIVO-domein er kan uitzien. De schets
dient dus als indicatief te worden opgevat. Het bevat enkele krachtlijnen en invullingen die een
vertaling zijn de van de hogergenoemde kernprincipes. Dit is geen definitief beeld met een
weergave tot op detailniveau. Het is een werkinstrument dat een kader schept waarbinnen
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Dit kader wordt uiteindelijk verder vertaald in
de verordenende voorschriften en het grafisch plan.
Opleidingscentrum als kloppend hart
Het opleidingscentrum kan opgevat worden als het kloppend hart van het centrale deel van de
PIVO-site. Het PIVO-centrum is de katalysator van ontwikkelingen zoals de
brandweeropleiding, securitas4, politieschool, opleiding in verband met rijvaardigheden,... . Het
1

cfr. Afbakening Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, Rapport Focusbepaling, juni 2005.

32/57

zijn stuk voor stuk activiteiten die te maken hebben met vorming en opleiding. Er is op deze
manier een bundeling van de faciliteiten voor vergaderlokalen, oefenterreinen, ondersteunende
functies zoals een restaurant, cafetaria,... . Het is goed en wenselijk dat maximaal gebruik
gemaakt wordt van de beschikbare faciliteiten en dus ontwikkelingen worden ingepast die in
samenhang met het opleidingscentrum staan.
Even verderop in het deel aansluitend op de straatzijde bevinden zich de provinciale
buitendiensten waterlopen en wegen en mobiliteit. De inplanting van een nieuwbouw voor het
centrum voor algemeen welzijnswerk en een provinciaal onthaalbureau wordt eveneens op
deze lokatie naar voor geschoven. Op deze manier ontstaat een centraal deel dat enerzijds
ingevuld wordt door activiteiten die te maken hebben met vorming en opleiding en anderzijds
kantoorruimte voor provinciale of sterk aan de provincie gerelateerde activiteiten.
Het aanwezige rasterpatroon, open karakter en campusmodel worden aanzien als structurende
elementen voor de inrichting van de zone. De verdere inrichting van de site aan de hand van
het groene campusmodel staat voorop. Dit impliceert in eerste instantie een ruime aandacht
voor open en groene ruimten. Nieuwe constructies en inrichtingen (zoals bijvoorbeeld Firebuilding,...) worden vrijstaand ingeplant rekening houdende met de aanwezige typerende
strakke rastervormige opbouw. De gebouwde oppervlakte kan worden uitgebreid van circa 20%
(huidige situatie) tot een ratio van 30 % gebouwde oppervlakte ten aanzien van de gehele
zone-oppervlakte. Een gesloten bouwfront langsheen de Poverstraat is niet gewenst teneinde
het hoger geschetste open, groene en luchtige karakter van de site te vrijwaren. Dit betekent
niet dat er langsheen de Poverstraat geen gebouwen kunnen opgericht worden.
Monumenten als hefboom
Op het domein bevindt zich een voormalige ballonloods van de luchtmachtkazerne "Serge
Eckstein", opgericht in 1922 voor de opslag en het herstel van luchtballons. Deze werd als
monument beschermd bij ministerieel besluit van 15 mei 2000. De loods is gedeeltelijk ingestort
en wordt volledig gestut omwille van het instortingsgevaar.
Even verderop bevindt zich een voormalig stookgebouw, deze is niet erkend als monument,
maar heeft een heel eigen karakteristiek die de moeite zou lonen om behouden te blijven.
Een herwaardering van deze monumenten kan in combinatie met een groter volume zoals
bijvoorbeeld kantoren als hefboom dienen tot ontwikkeling van deze zone (bufferzone volgens
het gewestplan). Enkel een inschakeling in een breder programma kan een rendabele
oplossing zijn om de ballonloods in een goede staat te herstellen. De ontwikkeling van kantoren
en kantoorachtingen in de bufferzone gebeurt in een overgangszone tussen de eerder hardere
activiteiten in het meer noordelijk deel en het zuidelijk deel voorzien voor het woonproject. De
ontwikkeling van kantoren en opslagruimte heeft dus ook een bufferende functie.
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In de bestaande toestand wordt het buffergebied ingevuld door 3 loodsgebouwen en een
voormalig stookgebouw. De visie van de provincie bestaat erin dat heel deze strook tesamen
met de ballonloods een rol kan opnemen als akoestische buffering. Dit met het opzet om
eventuele hinder van de hardere activiteiten op het centrale deel van de PIVO-site
(brandoefeningen, politietraining,…) akoestisch te bufferen naar de woonzone. De zone voor
bufferende bebouwing wordt niet volgebouwd. In de huidige bufferzone wordt reeds 35% van
het terrein ingevuld door bestaande bebouwing.
In de woonzone zelf wordt een collectieve groene ruimte gecreëerd die zich voornamelijk in het
noorden aangrenzend aan de zone voor bufferende bebouwing bevindt (dit wordt ook in de
voorschriften voor de woonzone opgenomen). Op deze manier wordt naast de akoestische
buffering een visuele buffering verzorgd en kan een kwalitatieve overgang verzekerd worden.
Onder meer het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed is geïnteresseerd in de nodige ruimte
voor de huisvesting van het conservatieatelier (documentatiecentrum voor luchtfotografie) en
het depot van het VIOE. Een zeer interessante piste is een inplanting in en nabij de ballonloods
omwille van de symbolische link tussen luchtfotografie en de ballonloods.
Momenteel wordt in de bufferzone circa 35% ingenomen als bebouwde oppervlak. Verdere
verdichting is mogelijk inzoverre daarmee de buffering van de PIVO activiteiten ten opzichte
van de aanpalende woonomgeving verbeterd wordt. De bestaande loodsen worden
omgevormd tot gebouwen voor niet-hinderlijke bedrijvigheid en dienstverlenende activiteiten.
Door middel van grondige verbouwing, eventueel afbraak van de bestaande constructies en
nieuwbouw wordt een stripvormig front gecreëerd. Een te realiseren ratio van circa 50 %
bebouwde oppervlakte staat voorop. Hierbij wordt gestreefd naar het verhogen van het aantal
bouwlagen.
Duurzaam wonen
In samenwerking met de Afdeling Gebsubsidieerde Infrastructuur van de Vlaamse
Gemeenschap (AGI) en de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia werd een project
opgestart voor de realisatie van een sociaal woonproject op de meest zuidelijke zone met een
oppervlakte van 3,5 ha. Het dient in alle opzichten een voorbeeldproject te worden met
bijzondere aandacht voor de inpassing van het project in de buurt, de leefbaarheid en kwaliteit
van het project.
Het sociale woonproject bestaat uit de realisatie van een mix van 78 huur- en koopwoningen.
Het aantal koopwoningen zou uit 29 wooneenheden bestaan, het aantal huurwoningen uit 49
wooneenheden. Een masterplan werd opgesteld en goedkeurd. Deze wordt verder vertaald en
uitgewerkt in een ontwerpschets. In onderstaande is een ontwerpschets opgenomen die een
beeld geeft op de inrichting en wijze van invulling van de publieke ruimte.
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Om dit project te kunnen realiseren dient een deel van de zuidelijke bufferzone omgevormd te
worden tot woonzone.
Het is de bedoeling dat een bouwvergunningsaanvraag wordt ingediend in het najaar van 2008
en de werken van start kunnen gaan in het voorjaar van 2009. Gezien de lange wachtlijsten van
kandidaat-huurders en kopers voor verschillende sociale huisvestingsprojecten in Asse is de
realisatie van het PIVO-project op korte termijn zeer aangewezen. Voor de verschillende
gerealiseerd projecten voor huurwoningen zijn er volgende wachtlijsten: Gasthuisstraat (595
wachtenden), Boekfos (795 wachtenden), Lindendries (206 wachtenden), Asse-Ter-Heide (504
wachtenden), Walfergem (249 wachtenden) en Mollem (309 wachtenden). Dubbeltellingen zijn
mogelijk. Het gaat om een wachtlijst van 2.658 wachtenden. Het totaal aantal gerealiseerde
huurwoningen voor deze projecten is 909 wooneenheden.Het geeft duidelijk de behoefte aan.
Voor het project PIVO hebben al 40 mensen zich op de wachtlijst gezet voor een koopwoning in
de regio Relegem-pivo.
Het grootste deel van het project is gelegen in woongebied, een ander deel in bufferzone en
parkgebied. De omzetting van de bestemming naar woongebied door het ruimtelijk
uitvoeringsplan is belangrijk voor de realisatie van het woonproject. Niet enkel om bufferzone
om te zetten naar woongebied, ook om de voorschriften voor de gewestplanbestemming
woongebied voor het arrondissement Halle-Vilvoorde te vervangen (bijvoorbeeld om de
beperking van 2 bouwlagen te versoepelen).
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De insteek is duurzaamheid. Om hier aan tegemoet te komen is er aandacht voor 3 sporen:
Levende, verantwoordelijke en participerende WIJK.

36/57

x

x
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Levende WIJK: De wijk moet aantrekkelijk zijn om in te wonen of te verblijven. Er
moeten betaalbare woningen gerealiseerd worden met hoge kwaliteit en er dient
aandacht besteed te worden aan een kwaliteitsvolle inrichting van de woonomgeving
voor de verschillende doelgroepen: kinderen, ouderen, personen met een handicap,
voor bezoekers, voor de omwonenden, voor werknemers PIVO-site, voor planten en
dieren,... .
De wijk dient goed bereikbaar te zijn voor fietsers en voetgangers (toegankelijkheid en
doorgankelijkheid). Een beheersing van de auto, door een goed parkeerbeleid, een
leesbare verkeerscirculatie en het maximaliseren van het gebruik van het nabijgelegen
station.
Verantwoordelijke WIJK: Bij de aanleg van de wijk en de publieke ruimte gaat veel
aandacht naar duurzaamheid. Ecologische en sociale kwaliteiten staan voorop: de
topografie als basislayer, compact bouwen en een aaneengesloten groene ruimte,
kwaliteitsvolle en energievriendelijke woningen, ruimte voor ontmoeting, buurtleven,
sport en spel, mogelijkheid voor gemeenschappelijke initiatieven en voorzieningen,
(parkeervoorzieningen, bergingen, compost, ...), openbare groenzones, integraal
waterbeheer, een netwerk van voet- en fietsverbindingen door het projectgebied gelinkt
met de directe omgeving en aan het station, een autoluw verkeersconcept, dak- en
gevelbegroening, ...
Participerende WIJK: Een belangrijke strategische stap is de verankering van
communicatie en participatie in het proces. Het verantwoordelijkheidsgevoel van de
bewoners wordt versterkt en op lange termijn betekent dit op verschillende vlakken een
meerwaarde voor de wijk. Het is belangrijk dat de wijk goed geïnformeerd wordt door
middel van bewonersvergaderingen, info via de buurt- of gemeentekrant, ...... .
Momenteel hebben reeds 2 wijkvergaderingen plaats gevonden.

De woonzone is apart ontsloten voor autoverkeer en hangt dus niet samen met de
toegankelijkheid van de PIVO-site. Op deze manier wordt overbodige mobiliteitsdruk op de
woonzone vermeden. De langzaam verkeerverbindingen zijn een belangrijk aspect binnen het
plan. Het zuiden van de projectzone is een belangrijke poort voor voet- en fietspaden naar de
woonzone en verder naar de PIVO-site toe. De link naar het station Zellik wordt dus verkort.
Bij de heraanleg van de Relegemstraat en Poverstraat wordt over de hele as van de weg een
voet- en dubbel fietspad voorzien op het deel van de PIVO-site. Dit verhoogt de veiligheid en
het gemak voor voet- en fietsgangers.
In het meest noordelijk deel van het woonproject wordt een soort parklandschap ingericht als
onderlegger voor het woonproject. Dit zou kunnen doorgetrokken worden over de PIVO-site
naar het groengebied in het noordelijk deel van het PIVO-domein en zo naar het naar het
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landelijk gebied van Relegem. Om een zo groot mogelijke aaneengesloten groene ruimte te
behouden worden de woningen van het projectgebied gesitueerd in het zuiden grenzend aan
de verkaveling van de Guldenkouter.
Doortrekkersterrein
De provincie wenst een doortrekkersterrein te realiseren in de gemeente Asse. Een inplanting
in het PIVO-domein heeft het voordeel van een vlotte bereikbaarheid vanuit het hoofd- en
primaire wegennetwerk en is gesitueerd in en aan de rand van stedelijk gebied. Er werd een
taakstelling van 10 standplaatsen voor het doortrekkersterrein in Asse vastgelegd.
De inplanting van een doortrekkersterrein op het PIVO-domein voldoet aan de ruimtelijke
criteria zoals vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant:
x het terrein ligt in de buurt van bestaande woonentiteiten en een toekomstig sociaal
woonproject
x een bepaalde mate aan afstandelijkheid ten opzichte van de woonkern wordt met de
lokatie bereikt
x de ligging is naar autobereikbaarheid zeer goed te noemen met de nabijheid van de
autosnelweg E40, de ring rond Brussel en de secundaire Brusselsesteenweg
x de inplanting gebeurt op een lokatie met een eerder gemengd profiel van wonen,
werken en recreatie
De dienst huisvesting van de provincie Vlaams-Brabant zal in samenwerking met de Vlaamse
instanties instaan voor de daadwerkelijke realisatie van het doortrekkersterrein. De inrichting
zal gebeuren aan de hand van de ruimtelijke randvoorwaarden die beschreven worden in de
nota "Wonen op wielen" van de Vlaamse overheid.
De locatie voor de inplanting van een doortrekkersterrein bevindt zich in het midden, ten oosten
in het domein, aansluitend bij het regionaal industrieterrein BOMACO. De overdrukzone is
ruimer opgevat dan de effectief benodigde ruimte om een flexibele inplanting mogelijk te
maken. Voor de ontsluiting van het doortrekkersterrein wordt in eerste instantie geopteerd om
dit via het aangrenzende bedrijventerrein te organiseren. Overleg hierover wordt gepleegd door
de gemeente en de provincie. Indien deze ontsluiting niet haalbaar is, wordt als alternatief een
ontsluiting over de PIVO-site via de bestaande wegenis voorzien.
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Vlotte bereikbaarheid en toegankelijkheid
Een vlotte bereikbaarheid en toegankelijkheid van het domein is essentieel. Het PIVO-domein
beschikt over goede troeven wegens de nabijheid van grote verkeersaders en het treinstation
Zellik dat op 500m vogelvlucht gelegen is. Deze troeven dienen maximaal uitgespeeld te
worden. Een knelpunt voor het PIVO-domein is vooral een goede toegankelijkheid. Met de
inplanting van een woonproject en kantoorontwikkelingen is dit een essentieel gegeven.
Openbaar vervoer en langzaam verkeersverbindingen
Aan de hoofdingang van het PIVO-domein is een bushalte die volgende buslijnen verzorgt:
Brussel-Wemmel, Brussel-Asse-Aalst en Brussel-Asse-Ternat-Aalst. Op 500m vogelvlucht van
het centrale deel van het PIVO-domein is het treinstation Zellik aan de spoorlijn BrusselDendermonde. De frequentie van de bus- en spoorlijn is niet heel hoog. Dit kan verder
aangekaart worden om zo het aanbod van openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor
bewoners, werknemers en passanten.
In het kader van het GEN-netwerk is voorzien om de frequentie op de lijn BrusselDendermonde te verhogen tot 4 treinen per uur tijdens de spitsuren en 2 treinen per uur in de
daluren.
Met het oog op een betere toegankelijkheid zal voor gebruikers van het openbaar vervoer een
langzame verkeersverbinding aangelegd worden die de afstand tot het station vermindert. Deze
kan zowel de woonzone als de functies rondom het opleidingscentrum beter toegankelijk
maken. Dit impliceert een goed intern netwerk van langzaam verkeersverbindingen. Deze
verbinding kan gerealiseerd worden door tussen de loods en het voormalige stookgebouw een
wandelpad aan te leggen. Door deze ingreep wordt de afstand tot aan het station met bijna de
helft verkort (van meer dan 600m naar +/- 350m.) (orange lijn op de figuur).
In de toekomst kan zelfs onderzocht worden of door de aanleg van een pad naast de laatste
woning in de Driepikkel deze afstand niet nog verder gereduceerd kan worden (gele lijn). Het is
belangrijk dat een degelijke en leesbare ontsluiting naar de haltes van het openbaar vervoer
wordt uitgebouwd.
Over het verlengde van de Relegem/Poverstraat wordt een voet en dubbel fietspad aangelegd
aan de kant van het PIVO-domein. Dit zorgt voor een veiligere doortocht van de voet- en
fietsgangers langsheen deze weg en zorgt voor een verzorgde afwerking langsheen het PIVOdomein. Op het PIVO-domein dient er voorzien worden in voldoende fietsstallingsplaatsen.
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Autobereikbaarheid
Omwille van de nabijheid van grote verkeersaders (Ring rond Brussel, E40 en de
Brusselsesteenweg N9) en het feit dat het aanbod van openbaar vervoer niet altijd heel
frequent is moet men voor ogen houden dat een zeer belangrijk aandeel van de
verkeersbewegingen naar het PIVO-domein met de auto zal plaatsvinden. De toekomstige
projecten zal het aantal verkeersbewegingen doen toenemen.
Daarbij moet rekening gehouden worden met het beperken van het aantal aantakkingen op de
Relegem/Poverstraat met het oog op verkeersveiligheid en het eenduidig markeren van de
ingang. Anderzijds is het gewenst om het autoverkeer functioneel te scheiden om bijvoorbeeld
te vermijden dat verkeer gericht op activiteiten van het PIVO doorheen de woonzone dienen te
komen met de nodige mobiliteitsdruk en negatieve gevolgen ervan.
Een mogelijkheid is om de hoofdingang tot het PIVO-domein in te planten in het verlengde van
de Schapenbaan. Door bijvoorbeeld een rotonde te voorzien kan het verkeer vlot ingeschakeld
worden. De hoofdingang wordt beperkt tot het verkeer voor de activiteiten in verband met het
opleidingscentrum en de kantoren en kantoorachtigen.
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De woonzone en het recreatiegebied worden elk apart ontsloten met een aantakking op
repsectievelijk de Relegemstraat en Poverstraat. Een gemeenschappelijke ontsluiting zou een
te grote druk leggen op het parkgedeelte in de woonzone en de mobiliteitsdruk verhogen met
negatieve impact voor de bewoners.
Leesbaar domein
Het PIVO-domein heeft een zeer eigen karakter/identiteit als voormalig militair domein met het
kenmerkend rasterstructuur en loodsen. De huidige invulling, de wijze van toegang en het feit
dat er geen duidelijke bewegwijzering bestaat, zorgt voor een moeilijk leesbaar domein. Dit
dient gestructureerd te worden met een eenvormige inrichting van het publieke domein. Dit kan
door een gestructureerde, verzorgde padennetwerk en bewegwijzering, een aangepaste
groenaanplanting, het opleggen van kwaliteitseisen naar vorm van gebouwen,... .
De groenaanplanting kan geschakeld worden door het parklandschap van de woonzone te
linken met het groen van het campuskarakter van het hart van het PIVO-domein en zo met het
groen- en recreatiegebied in het meest noordelijke deel. Het noordelijk deel geeft verder uit op
het open, aantrekkelijk landschap van Relegem.
Het groen kan gecombineerd worden met de langzaam, interne verkeerverbindingen doorheen
het PIVO-domein.
Parallel aan de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een algemeen
inrichtings- en aanplantingsplan opgesteld. Dit kan aan de verzuchting van een meer leesbaar
domein tegemoet komen. Hierbij is aandacht voor verschillende zaken:
x Het creëren van een eenvormig totaalconcept voor de buitenaanleg over het ganse
projectgebied, in harmonie met zijn grenzen.
x Het verhogen van de beeldkwaliteit op de site.
x Het versterken van de groenstructuren en het verwezenlijken van een natuurlijk
parklandschap.
x Het accentueren en attractiever maken van de inkom (vanaf de Relegemsestraat).
x Het (her)aanleggen en organiseren van de wegenontsluiting en wandelpaden.
x Een oplossing bieden voor de huidige parkeerproblematiek.
x Het analyseren van de huidige rioleringsproblematiek en voorzien in een economisch
en ecologisch waterhuishoudingsysteem
x Het ontwerpen van verlichting, afsluiting en bewegwijzering.
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8.3 Ruimtebalans
Hoger genoemde principes en ontwikkelingsschets resulteren in volgende bestemmingen voor
het PIVO-domein Asse:

Bestemming volgens PRUP ha
- Groengebied met recreatief en openbaar karakter (5,26 ha)
- Gebied voor openbaar nut en recreatie (3 ha)
- Gebied voor openbaar nut, gemeenschapsvoorzieningen en complementaire functies (8,87 ha)
- Gebied voor bufferende bebouwing (2,05 ha)
- Gebied voor wonen (3,43 ha)
- Overdrukzone doortrekkersterrein lokatie 1 (0,86 ha)
- Overdrukzone voor bedrijfsactiviteit (0,86 ha)
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