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0 VOORONDERZOEK 

 

0.1 MASTERPLAN ASSENT 

Er is voor de kern Assent, tijdens een vooronderzoek een totaalvisie, nl. een ruimtelijk masterplan 

opgemaakt, dat de mogelijke toekomstige ontwikkeling van deze kern aangeeft. Het 

masterplan Assent is voorgelegd aan de hogere overheid op 07 juli 2015, alsook aan de 

GECORO van Bekkevoort. Het masterplan en het verslag van het vooroverleg dd. 07/07/2015 

zijn toegevoegd in bijlage aan het voorliggend document. Dit masterplan vormt de basis voor 

de opmaak van het RUP ‘9Zillen’. Het RUP 9Zillen is een eerste fase RUP dat de gemeente 

Bekkevoort opmaakt voor de facilitering van de visie in het masterplan voor de kern Assent. Er 

zal nog een tweede fase RUP, nl. Kerkveld, volgen. 

Het RUP voor de kern Assent wordt in twee fasen opgemaakt omwille van de aangewezen 

fasering in de ontwikkeling en de eigendomstoestand, die in het westelijk deel van de kern 

complexer is. Hiervoor zal daarom een onteigeningsplan worden toegevoegd aan het RUP 

Kerkveld fase 2. 

Sinds de opmaak van het masterplan in 2015 zijn een aantal inzichten beperkt gewijzigd en 

heeft bijkomend ontwerpend onderzoek geleid tot kleine wijzigingen aan het oorspronkelijk 

masterplan, hierover komen we uitgebreid terug in hoofdstuk 4 van deze nota. 

In dit hoofdstuk wordt de visie uitgewerkt in het masterplan van 2015 samengevat toegelicht. 

 

0.1.1 DOELSTELLINGEN MASTERPLAN  

De gemeente Bekkevoort wenste met de opmaak van het masterplan een totaalvisie m.b.t. 

dorpskernvernieuwing en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling voor de woonkern Assent uit 

te werken. Het masterplan is geen juridisch document, noch een statisch plan, maar wil een 

ruimtelijk kader aanreiken voor de verdere toekomstige ontwikkelingen in Assent. Bij de start 

van het ontwerpend onderzoek werden alle relevante elementen verzameld en in kaart 

gebracht. Er is door middel van gesprekken en terreinbezoeken tevens gepeild naar de 

behoeften van de verschillende betrokken actoren, nl. de betrokken private grondeigenaars, 

de Basisschool, Diest Uitbreiding, de gemeentelijke Vrije Tijdsector (Jeugd, sport, cultuur, …), de 

Scouts, de parochiezaal het Trefpunt, … die een actieve rol spelen in de kern zelf. De ruimtelijke 

visie van het masterplan zal gefaseerd geïmplementeerd worden over een periode van 20 jaar 

en meer. Betaalbaar wonen in een leefbare dorpskern staat voorop bij de verdere 

kernversterking van Assent. Hierbij wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van een divers 

aanbod aan woontypologieën, zowel op de reguliere woonmarkt als wat betreft het wonen 

voor specifieke doelgroepen. Tegelijkertijd met de verdere versterking van de woonkern moet 

er aandacht zijn voor de inrichting van het openbaar domein alsook voor het op peil houden 

van de gemeenschapsvoorzieningen, ter ondersteuning van het gemeenschapsleven, het 

samenhorigheidsgevoel, de lagere school … kortom de leefbaarheid van het dorp. Er zal 

bovendien sterk ingezet worden op de zachte weggebruiker. Dit betekent concreet dat er 

een sterk uitgewerkt padennetwerk wordt uitgerold waarbij bewoners, alsook bezoekers, 

gemotiveerd worden om gebruik te maken van alternatieve transportmiddelen. Dit 

padennetwerk wordt maximaal gekoppeld aan het Regionetverhaal, dat in volle ontwikkeling 

is, nl. een openbaarvervoersas op de Staatsbaan met hieraan parallel een fietssnelweg in de 
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vallei van de Begijnenbeek, waardoor zelfs verdere verplaatsingen mogelijk zijn met de fiets of 

het openbaar vervoer, dan wel met de auto. Voor Assent is ook de erosie- en 

waterproblematiek een belangrijk aandachtspunt, alsook de relatie van de kern met het 

omliggende landschap: het landschap van de Begijnenbeekvallei ten noorden van de kern 

en het open glooiend landbouwlandschap errond. 

De verdere ontwikkeling van de kern dient natuurlijk te gebeuren binnen de geldende 

beleidsplannen van vandaag. Concreet betekent dit dat de kern Assent niet ongebreideld 

kan uitbreiden, daar het gelegen is in het buitengebied. Bij de opmaak van de twee ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (fase 1 9 Zillen en fase 2 Kerkveld) zal dan ook gestreefd moeten worden 

naar een ruimtebalans in evenwicht. Daar waar nodig zal er dus gecompenseerd moeten 

worden. Om het masterplan gefaseerd te implementeren en ook daadwerkelijk te realiseren, 

wordt, in naloop van het masterplan, momenteel verder onderzocht of de eigendommen van 

de gemeente Bekkevoort een bepaald PPS-gehalte bevatten. Dit onderzoek is lopende onder 

supervisie van een gespecialiseerd bureau.  

0.1.2 SITUERING ASSENT 

 

Situering Assent – wegenatlas                    Situering Assent – topografische kaart/luchtfoto 
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Assent is een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en is een deelgemeente van de 

gemeente Bekkevoort. Het was een zelfstandige gemeente van 1922, toen het werd afgesplitst 

van de gemeente Kaggevinne-Assent, tot het bij de fusie van 1977 toegevoegd werd aan de 

gemeente Bekkevoort. 

Het dorp Assent is gelegen ten zuidoosten van de N2, de weg van Diest naar Leuven, die er 

een aansluiting heeft met de autosnelweg A2/E314. Vanuit de kern Assent takken twee wegen, 

namelijk de Zandstraat en de Nieuwstraat, aan op de Staatsbaan (N2). De woonkern wordt 

ruimtelijk gescheiden van deze verkeersader door de Begijnenbeekvallei, alsook door het 

historisch gegroeid bedrijf ‘Theuma’ en het aansluitend recent ontwikkeld lokaal 

bedrijventerrein.   

 

0.1.3 CONTEXT 

0.1.3.1 Historische context 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historische kaarten: Ferraris (1771-1778), Vandermaelen (1831-1836), Atlas der Buurtwegen (1840), Popp (1842-1852) 

Het historisch zwaartepunt van Assent is gelegen in de Dorpsstraat – Minnestraat. Hier situeert 

zich de kerk, het voormalig gemeentehuis, de basisschool, de scoutslokalen, de voormalige 

jongensschool, … . De historische bebouwing, alsook het stratentracé, zijn bepalend voor de 

identiteit van de woonkern Assent. Op basis van deze historische inzichten is de ruimte niet 

alleen goed leesbaar, maar wordt vrij snel duidelijk waar het zwaartepunt van de woonkern 

Assent gelegen is. Het vormt dan ook een bepalende rol in de verdere kerngerichte en 

gefaseerde ontwikkeling ervan.  
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0.1.3.2 Juridisch-planologische context 

Uitsnede gewestplan 

 

0.1.3.2.1 Het Gewestplan 

Het gewestplan Aarschot-Diest is van toepassing sinds 14 november 1978. Op 25 januari 1995 

werd er een gewestplanwijziging bekomen binnen het grondgebied van de fusiegemeente, 

meer bepaald in de deelgemeente Assent. Hierbij werd er gelijktijdig een oplossing geboden 

voor de onderbreking van de groene vallei van de Begijnenbeek en de uitbreiding van het 

bedrijf Theuma. De Begijnenbeek werd in de gewestplanherziening opgenomen als 

natuurgebied, tussen de industriezone en de dorpskern werd er een bufferzone opgetekend 

en de uitbreidingszone van Theuma werd geregulariseerd. Het gewestplan is met zijn 

herziening, een juridisch verordenend document en is zodoende de randvoorwaarde voor alle 

mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen.  

De kern Assent kan opgedeeld worden in twee belangrijke bestemmingszones: namelijk 

landelijk wonen in het zuidelijk deel en zone voor KMO en ambachtelijke bedrijven in het 
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noorden. De woonkern bestaat hoofdzakelijk uit ‘woongebied met landelijk karakter’, 

daarnaast is er ook een woonuitbreidingsgebied voorzien en een gebied voor dagrecreatie. 

De bedrijfsbestemming omvat de terreinen van de historisch ter plaatse gegroeid bedrijf 

Theuma en een nieuwe KMO-zone ten oosten ervan. Tussen de bedrijfsactiviteiten en de 

woonkern zijn op het gewestplan bufferzones ingetekend. Langs de Staatsbaan (N2) is een 

beperkt deel van de lintbebouwing bestemd als landelijk woongebied en een beperkt deel 

als KMO-zone. De woonkern wordt omgeven door openruimte bestemmingen: 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologisch belang en 

natuurgebied. De twee laatste bestemmingen in functie van de vallei van de Begijnenbeek. 

 

0.1.3.2.2 BPA -RUP – Verkavelingen 

Binnen de kern van Assent bevinden zich geen ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar wel 2 BPA’s 

namelijk het BPA ‘Ambachtelijke zone Assent’ en het BPA ‘Begraafplaats Assent. Verspreid over 

de kern bevinden zich een aantal verkavelingen (zie blauwe kruisaanduidingen). 

Juridisch-planologische context: BPA – RUP – Verkavelingen  
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0.1.3.2.3 Open Ruimte 

Een deel van de Begijnenbeekvallei maakt deel uit van het VEN (543 ‘De begijnenbeekvallei’). 

Ter hoogte van het bedrijventerrein Theuma betreft het een GEN (grote eenheid natuur 

(groen)) en ten noordoosten van de kern betreft het een GENO (grote eenheid natuur in 

ontwikkeling (ruitarcering)).  

Binnen de kern Assent bevindt zich geen habitat- of vogelrichtlijngebied.  

 

Open ruimte: VEN, habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied, HAG 

Het deel ten zuiden van de Dorpsstraat is gelegen in Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG), 

dit betekent het grootste deel van de woonkern. Ten noorden van de Begijnenbeek bevindt 

zich eveneens HAG. 

De Begijnenbeek wordt ten noorden van het bedrijventerrein, ten oosten van de Nieuwstraat, 

gecategoriseerd als waterloop van 1ste categorie. De VMM treedt op als beheerder. Het deel 

ten westen van de Nieuwstraat is geklasseerd als onbevaarbare waterloop van 2de categorie, 
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met de provincie Vlaams-Brabant als beheerder. Grote delen van de woonkern zijn aangeduid 

als mogelijk overstromingsgevoelig. Ter hoogte van de Begijnenbeek zijn er ook effectief 

overstromingsgevoelige gebieden aangeduid. 

 

0.1.3.3 Beleidscontext 

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant wordt de vooropgestelde verdeling 

van de taakstelling wonen uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen verder door vertaald 

over de gemeenten in Vlaams-Brabant. In het RSV werd een behoefte aan bijkomende 

woningen in Vlaams-Brabant voor de periode 1992 – 2007 geraamd op 65.919 

woongelegenheden, waarvan 50% gerealiseerd zou moeten worden in stedelijk gebied en 

50% in het buitengebied. Voor de gemeente Bekkevoort kwam de prognose aan 

woonbehoefte neer op 388 woonentiteiten.  

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Bekkevoort wordt, vanuit de 

woningbehoeftestudie, de belangrijkste gegevens en resultaten van de analyses en prognoses 

van de bevolking en het woningbestanden de aanbod- en behoefteramingen bondig 

samengevat. Hieruit bleek dat, op basis van de uitgewerkte gesloten prognose, geen 

behoefte is, maar eerder een overaanbod van 49 woongelegenheden. 

- wonen: geen behoefte 

- Sociaal objectief: min. 51 sociale huurwoningen (2025), min. 17 sociale koopwoningen 

(2020) en 1 sociale kavel. 

- Bejaardenhuisvesting: behoefte aan serviceflats op korte termijn (2015), op langere 

termijn (2020) bijkomende woonzorgcentrumbedden noodzakelijk. 

In het addendum herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant wordt een 

evaluatie opgezet m.b.t de nederzettingsstructuur. Het is duidelijk dat sinds de beleidsvisie van 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn ingang heeft gevonden, er een omslag is gebeurd. 

Sinds 1997 is de bevolkingsgroei sterker in de gemeenten die horen tot het stedelijk gebied ten 

opzichte van het buitengebied. De verhouding (51/49) is gelijk gebleven tussen 1992 en 2007. 

Daarnaast wordt er 51% van de nieuwbouwwoningen nog steeds gerealiseerd in het 

buitengebied. De vooropgestelde 50/50 verhouding, zoals voorgesteld in het RSV, wordt dus 

niet gehaald. 

Aangezien er geen woonbehoefte bestaat in de buitengebiedgemeente Bekkevoort en 

aangezien de verdere kernverdichting van de woonkern Assent tevens afgestemd moet 

worden op deze van het hoofddorp Bekkevoort maakt dat enkel een duidelijk kerngerichte en 

strikt gefaseerde ontwikkeling haalbaar is. 

 

0.1.4 ONTWERPEND ONDERZOEK 

Op basis van ontwerpend onderzoek worden de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de 

kern Assent afgetoetst. Belangrijke aspecten hierbij zijn de morfologie & de functie, de 

circulatie en de fysische onderlegger (landschap/vallei). 
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0.1.4.1 Bebouwde ruimte 

 

Een eerste deel van het ontwerpend onderzoek spitst zich toe op de morfologie, en dus ook 

op de haalbare te hanteren dichtheid, van de kern Assent. Hiervoor wordt vooreerst een 

afbakening gemaakt van het kerngebied van de woonkern Assent. Deze ruimtelijke 

afbakening houdt niet onmiddellijk rekening met de momenteel van kracht zijnde juridisch-

planologische bestemmingen. In principe kan gesteld worden dat de kern wordt afgebakend 

door het natuurgebied in het noorden (Begijnenbeekvallei) en het omliggende 

landbouwlandschap. De ‘typische woonlinten’ worden niet gerekend tot het kerngebied. In 

het GRS Bekkevoort wordt uitgegaan van een woondichtheid van 20 wo/ha. Gezien het 

kerngebied ca. 55 ha groot is, betekent dit concreet 1.115 wooneenheden. Vandaag de dag 

liggen er binnen de afbakening van de kern Assent (slechts) een 200-tal woningen. Het 

ongenuanceerd toepassen van de vooropgestelde dichtheid zou leiden tot een complete 

ontwrichting van deze woonkern in het buitengebied. 

Wanneer het juridisch-planologisch aanbod in ogenschouw wordt genomen blijkt dat van het 

55 ha groot kerngebied, slechts 31,05 ha in aanmerking komt voor woningbouw. Op het 

gewestplan is 28,10 ha bestemd als woongebied met landelijk karakter en 2,95 ha als 

woonuitbreidingsgebied, wat ook potentiële bouwzone is. Met een woondichtheid van 20 

wo/ha betekent dit concreet 620 wooneenheden. Natuurlijk zijn grote delen van de kern al 

gerealiseerd, maar ook op deze bebouwde delen kunnen op termijn (verdichtings-)projecten 

gerealiseerd worden.  

 

Naast het reeds bestaand woonweefsel zijn er nog tal van in- en uitbreidingsmogelijkheden in 

het woonaanbod van de kern. Bouwrijpe kavels worden hierbij niet in rekening gebracht, tenzij 

hierlangs de mogelijkheid bestaat om een achterliggend gebied te ontsluiten en dus verder te 

ontwikkelen, of wanneer er grotere projecten zouden gerealiseerd worden dan wel louter een 

grondgebonden eengezinswoning. In totaal kan men spreken van 11,13 ha potentiële 

projectgronden voor woningbouw. Dit betekent, gerekend aan een dichtheid van 20 wo/ha, 

een totaal van 222 wooneenheden. Dit komt neer op een verdubbeling van het bestaand 

aantal woongelegenheden! Met betrekking tot de verdere kernverdichting wordt de focus 

vooral gelegd op de volgende projectzones: Projectzone Dorpsplein (1), Projectzone 



 15 Startnota RUP ‘9Zillen’ 

Voorzieningenpool (2), Projectzone Mierenberg (3) en Projectzone Theuma (4) (zie aanduiding 

eigendomskaart die volgt).  

Met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de kern Assent zijn er een aantal cruciale 

eigenaars. Doch, binnen elk van de 4 kernversterkende projectzones zijn ook de overige, 

aanpalende, eigenaars belangrijk. De ontwikkeling van één gebied mag alleszins geen 

hypotheek leggen op de verdere ontwikkeling van de andere gronden binnen Assent. 

Daarenboven staat ook een verplicht gefaseerde ontwikkeling van de kern voorop. 
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De Dorpsstraat en de Minnestraat vormen het zwaartepunt in de woonkern Assent, zoals ook 

aangegeven op figuur p. 16. Dit gegeven vormt dan ook een bepalende rol in de verdere 

kerngerichte en gefaseerde ontwikkeling van Assent. Er wordt hierbij gedacht om de 

vooropgestelde woondichtheid van 20 wo/ha verder te verfijnen op basis van de ruimtelijke 

visie: In de onmiddellijke omgeving van het centrum van de kern (Donkergrijze zone: 

Dorpsstraat – Minnestraat) wordt een grotere dichtheid, nagestreefd (bv. 25 wo/ha). 

Naarmate projecten zich verder verwijderen van het centrum zou de dichtheid moeten 

afnemen richting 20 wo/h (grijze zone) en zelfs 15 wo/ha (lichtgrijze zone).  

Om de kern ruimtelijk verantwoord te kunnen verdichten zullen een aantal juridisch-

planologische ruilen moeten gebeuren. De in het Masterplan Assent voorgestelde ruil is sluitend 

(deze ruimtebalans zal d.m.v. het fase 1 RUP 9zillen en het fase 2 RUP Kerkveld juridisch sluitend 

verankerd worden). Met betrekking tot het RUP ‘9Zillen’ is vooral de herschikking van het 

aandeel recreatiegebied op de site Mierenberg, i.f.v. het behoud van het waardevol park, 

van belang. Het informatief ontwerpvoorstel van de particuliere eigenaar gaat uit van het 

behoud van het waardevol groen (exoten) aanwezig op het terrein. Het aandeel groen heeft 

dezelfde oppervlakte als de recreatieve bestemming op het gewestplan. Dit wordt in de 

toekomst een publiek toegankelijk park. De min. oppervlakte van het park wordt bindend 

vastgelegd. 

 

Naast een duidelijke visie op de 

kernverdichting wenst de gemeente tevens 

een aantal gemeenschapsvoorzieningen te 

bundelen: school (inclusief uitbreiding), 

scouts, parochiezaal ‘Trefpunt’, 

multifunctioneel gebouw voor 

gemeenschapsvoorzieningen in relatie met 

de school (incl. meervoudig gebruik 

buitenruimte), voldoende parkeerplaatsen, 

… .   

Zie schema op kaart: 
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0.1.4.2 Netwerk 

 

 

Assent wordt gekenmerkt door een zeer goede ontsluiting wat betreft gemotoriseerd verkeer, 

dit natuurlijk door de onmiddellijke nabijheid van afrit 24 Bekkevoort op de E314/A2 en de 

ligging langs de Staatsbaan (N2 Leuven – Diest). Binnen de woonkern Assent geldt een 

snelheidsregime van 50 km/u (bebouwde kom). Een deel is aangeduid als zone 30 (deel 

Nieuwstraat, deel Dorpsstraat, deel Minnestraat – geel gearceerde zone). 

Wat het openbaar vervoer betreft is Assent aangewezen op De Lijn. De volgende buslijnen 

passeren (en hebben een halte in) Assent: 370 Leuven, Gasthuisberg – Tielt – Diest, 373 Leuven, 

Gasthuisberg – Lubbeek – Meensel – Assent, 375 Tielt – Assent – Diest en 420 Snelbus Tienen – 

Diest. Het dichtstbijzijnde spoorwegstation is Diest.  

Doorheen Assent passeren zowel functionele fietsroutes alsook een toeristisch-recreatieve 

route.  
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Als corridor Leuven-Diest wint de Staatsbaan op lange termijn aan belang. Ook op het vlak 

van kernversterking. In het regionetverhaal wordt tevens een fietssnelweg voorzien. Het lokaal 

netwerk sluit maximaal aan op de bovenlokale visie van het Regionet Leuven. De Nieuwstraat 

kan dan geconcipieerd worden als een langzaamverkeeras tussen de corridor (en de 

bijhorende nieuwe ‘stedelijke’ ontwikkelingen) en de historische kern Assent. Gemotoriseerd 

verkeer passeert in dit concept voornamelijk via de Minnestraat – Dorpsstraat – Zandstraat.  

Het langzaamverkeernetwerk (rode lijnen – atlas der buurtwegen) wordt verder verfijnd en 

‘missing links’ worden maximaal weggewerkt. De bestaande voet- en buurtwegen vormen 

hierbij de leidraad, maar worden daar waar nodig verplaatst (procedures tot verlegging van 

de buurtwegen, indien noodzakelijk, zijn opgestart). 
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0.1.4.3 Landschap 

 

 

In het noorden vormt de vallei van de 

Begijnenbeek de grens van de woonkern Assent. 

Het overige deel van de kern gaat ‘geleidelijk’ 

over in een open agrarisch landschap. In dit 

glooiend landschap bevinden zich tal van KLE’s 

(Kleine Landschapselementen) zoals 

bomenrijen, houtkanten, kleine bosjes, … .  

Omwille van de overstromings- en 

erosieproblematiek worden er in Assent 

verschillende bufferbekkens aangelegd en zijn 

er tal van erosiebestrijdingsmaatregelen 

voorzien, zoals weergegeven op de 

naastliggende figuur uit het Gemeentelijk 

Erosiebestrijdingsplan (Soresma, 2009) 
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0.1.5 MASTERPLAN ASSENT 

 

Inrichtingsplan Assent 

 

 

 

 

 

Sequenties Minnestraat 

                  Lengteprofiel Poelbos 
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1 DOELSTELLINGEN 

 

Zoals reeds gebleken uit het vooronderzoek (masterplan), is de opmaak van een ruimtelijk 

uitvoeringsplan noodzakelijk. Enerzijds om de ruimtelijke kwaliteiten van het masterplan te 

verankeren en anderzijds om de noodzakelijke juridisch-planologische omzettingen mogelijk te 

maken. Omwille van de complexe eigendomstoestand wordt uiteindelijk geopteerd om het 

RUP in twee plandelen op te splitsen. Het RUP ‘Kerkveld’ zal ook spoedig gelanceerd worden. 

Gesprekken met de verschillende eigenaars zijn volop aan de gang. Er zal bij dit fase 2 RUP 

een onteigeningsplan worden toegevoegd. Het voorliggend RUP ‘9Zillen’ vormt alzo het 1ste 

deelplan. Beide RUP’s worden gemaakt op maat van het ‘dorp’. Het Masterplan Assent vormt 

hierbij het overkoepelend ruimtelijk kader. Op langere termijn zijn er nog twee extra mogelijke 

ontwikkelingszones; namelijk de fabriekssite ‘Theuma’ in relatie met het valleigebied, alsook de 

ontwikkeling van de Openbaarvervoers-hub die onderdeel uitmaakt van de verdere 

uitwerking en realisatie van het Regionet-verhaal. De laatstgenoemde heeft een meer 

‘stedelijk karakter’. 

Bij de opmaak van het RUP ‘9Zillen’ fase 1 en RUP Kerkveld fase 2 worden algemeen de 

volgende ruimtelijke doelstellingen vooropgesteld: 

 

- Een gefaseerde ontwikkeling op maat van het dorp; 

- Het dorp inbedden in het omliggende landbouwlandschap en de landschappelijke 

inpassing van de noodzakelijke erosie bestrijdende maatregelen; 

- Het verder uitbouwen van de Begijnenbeekvallei als waardevolle ecologische, 

groenblauwe corridor en als drager van de fietssnelweg; 

- Het publiek toegankelijk maken van het centraal gelegen waardevol park Mierenberg, 

omtrent de modaliteiten zijn er reeds afspraken gemaakt; 

- Een ruimtelijk aanvaardbare oplossing voor de zonevreemde woningen / 

bouwpercelen aan de Zandstraat; 

- De ruimtelijke uitgangspunten zoals reeds geformuleerd in het Masterplan Assent, 

namelijk: 

▪ Het gefaseerd implementeren van de ruimtelijke visie om te komen tot een 

leefbare woonkern; 

▪ Het realiseren van betaalbaar wonen in een leefbare dorpskern en dit met een 

aanbod aan diverse woontypologieën; grondgebonden woningen, 

stapelwoningen, meergezinswoningen, … alsook wonen voor een specifieke 

doelgroep (sociale doelgroep, senioren, …); 

▪ Een betere doorwaadbaarheid van de kern door het uitrollen van een sterk 

uitgewerkt en kwalitatief hoogstaand padennetwerk dat bovendien logisch en 

op meerdere plaatsen gekoppeld wordt met bovenlokale netwerken 

(toeristisch-recreatieve fietsroute, fietssnelweg, …); 

▪ Het uitwerken van een kwalitatief openbaar domein bestaande uit wegen, 

pleinen, paden, speelpleintjes, parkjes, … ; 

▪ Voldoende ruimte voorzien voor het inplanten van 

gemeenschapsvoorzieningen; 

▪ Het versterken van de relatie tussen de kern en het omliggend landschap, met 

de daarbij horende water- en erosieproblematiek; 
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2 AFBAKENING  

De afbakening van het 1ste fase RUP, namelijk het RUP ‘9Zillen’, ziet er als volgt uit. Vooreerst 

wordt het ganse bouwblok ‘Minnestraat – Dorpsstraat – Mierenberg’ opgenomen. Daarnaast 

maakt ook het binnengebied van het bouwblok Mierenberg – Bekweg – Kwadestraat deel uit 

van het ruimtelijk uitvoeringsplan, alsook de zonevreemde woningen en bouwpercelen langs 

de Zandstraat. Een totaalontwikkeling, weliswaar met mogelijkheid tot fasering, staat voorop. 

Ontwikkelingsinitiatieven mogen geenszins een hypotheek leggen op de verdere ontwikkeling 

van de kwalitatieve en leefbare woonkern, waarvan het ruimtelijk kader werd uitgewerkt in het 

Masterplan Assent.  
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Afbakening RUP ‘9Zillen’ 
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3 ALTERNATIEVEN 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan is een 1ste stap die past binnen de facilitering van de 

overkoepelende ruimtelijke visie voorgesteld in het Masterplan Assent. De ruimtelijke visie is 

opgemaakt om de woonkern Assent verder te kunnen versterken en verdichten, zonder hierbij 

het dorpskarakter aan te tasten. Het betreft dus een kernversterkend project waarbij de 

leefbaarheid van een bestaande kern, namelijk Assent, nu en in de toekomst, voorop staat. 

Een onderzoek naar allerlei alternatieven is dan ook niet onmiddellijk aan de orde. 

Daarenboven past de vooropgestelde kernversterking binnen de beleidskaders en 

planinitiatieven van de hogere overheden en de gemeente.  
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4 REIKWIJDTE – DETAILLERINGSNIVEAU 

Het RUP ‘9Zillen’ is een juridisch-planologisch initiatief op gemeentelijk niveau. De 

karakteristieken, de ruimtelijke uitgangspunten en de doelstellingen, zoals geformuleerd in het 

Masterplan Assent, worden vastgelegd in dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Toch wordt ook in het 

RUP nog voldoende flexibiliteit ingebouwd. Op termijn zal er met het fase 2 RUP Kerkveld een 

RUP voor de ganse kern Assent van toepassing zijn. Het voorliggend RUP kan gezien worden 

als de 1ste fase van dit gemeentelijk planinitiatief voor de kern van Assent. 

 

4.1 INRICHTINGSPLAN BIJ HET RUP ‘9ZILLEN’ 

 

Masterplan Assent                     Inrichtingsplan RUP ‘9Zillen’ 

 

Het ‘definitief’ Masterplan werd aan de hogere overheid voorgesteld op 7 juli 2015. Sindsdien 

vormt dit Masterplan het kader voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling, doch zoals reeds 

gesteld in hoofdstuk 0, is het masterplan geen statische plan dat strikt gevolgd moet worden. 

Ondertussen zijn een aantal inzichten beperkt gewijzigd en heeft bijkomend ontwerpend 

onderzoek, alsook gesprekken met verschillende actoren en eigenaars, geleid tot kleine 

wijzigingen aan het initieel masterplan.  

Zo is er in het nieuw inrichtingsplan, dat als informatief document aan het RUP wordt 

toegevoegd, gezocht naar ontwikkelingszones voor specifieke doelgroepen. Op de hoek 

Dorpsstraat – Mierenberg zal ‘Diest Uitbreiding’ een sociaal huisvestingproject realiseren. Dit 

project bestaat uit een 25-tal sociale huurwoningen. De ligging van dit project, alsook het feit 

dat de gebouwen qua typologie en bouwhoogte toch wel uitspringen t.a.v. het bestaand 

weefsel zorgt voor een poorteffect richting het centrum van de dorpskern. In het westen van 

de kern, langs Poelbos, wordt ruimte gereserveerd voor assistentiewoningen. Het project dient 

zich maximaal in te passen in het landschap, door o.a. in te spelen op het aanwezige reliëf.  
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Aan de zuidelijke rand van het dorp wordt enerzijds voldoende ruimte voorzien voor 

erosiebestrijdende maatregelen en anderzijds wordt getracht het ‘open landschap’ diep door 

te laten dringen tot in het hart van de dorpskern.  

Ten oosten van de kern wordt tevens een inrichtingsvoorstel geformuleerd voor het 

binnengebied van het bouwblok Mierenberg – Bekweg – Kwadestraat. Het betreft een 

ontwikkeling van grondgebonden ééngezinswoningen. De doorwaadbaarheid wordt versterkt 

door een langzaamverkeerverbinding te voorzien, niet voor gemotoriseerd verkeer. In het 

noorden wordt er voor de zonevreemde woningen/ bouwpercelen, gelegen langs de 

Zandstraat, eveneens een mogelijke inrichting vooropgesteld.  

De verdere verfijning van het inrichtingsplan heeft tevens invloed gehad op het 

padennetwerk, en visa versa. De atlas der buurtwegen vormt nog steeds de basis ervan, maar 

daar waar nodig werden stappen ondernomen om bestaande buurt- of voetwegen te 

verplaatsen, of in uitzonderlijk geval te schrappen. De toekomstige ontwikkeling van de kern is 

hier vervolgens maximaal op afgestemd. Naast het officiële netwerk van buurtwegen (rode 

lijnen) worden in het inrichtingsplan nog bijkomende langzaamverkeerverbindingen (groene 

lijnen) voorzien, dit ter verbetering van de doorwaadbaarheid doorheen de dorpskern.  
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De vooropgestelde kernversterking dient te gebeuren op maat van het dorp. Naast doordacht 

omgaan met verschillende woontypes speelt ook de bouwhoogte een belangrijke rol. Het 

merendeel van de kernontwikkeling bestaat uit grondgebonden ééngezinswoningen in 

diverse hedendaagse typologieën (lichtbruin). In dit weefsel worden een aantal accenten 

voorzien in de vorm van meergezinswoningen. Enerzijds in het zwaartepunt van de kern, 

namelijk op de as ‘Dorpsplein – schoolomgeving – parkwonen’. Anderzijds wordt deze 

typologie toegepast als aankondiging van de dorpskern, het creëren van een ‘poort’ tot het 

centrum van Assent: in het oosten gebeurt dit door het sociaal huisvestingsproject en in het 

westen door de assistentiewoningen.  

De meergezinswoningen bestaan uit twee bouwlagen afgewerkt met een zadeldak of met 

een 3de bouwlaag die 60% bedraagt van de daaronder gelegen bouwlaag. De typologie van 

de meergezinswoning wordt verder nog verdeeld in twee types: één met 3 volwaardige 

woonlagen, hierbij kan op de 3de laag een afzonderlijke volwaardige woonlaag gerealiseerd 

worden (rood) en één waarbij er gewerkt wordt met duplex appartementen (roze), in dit geval 

kan er geen volwaardige woonlaag gecreëerd worden op de 3de laag, enkel slaapkamers 
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e.d. die in relatie staan met het leefgedeelte op de 2de laag. Dit om privacy hinder ten aanzien 

van andere woningen tot een absoluut minimum te beperken.  
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4.1.1 VOORONTWERP RUP ‘9ZILLEN’ 

4.1.1.1 Grafisch plan 

 



 33 Startnota RUP ‘9Zillen’ 

 

 

De kernversterking van Assent gebeurt op maat van het dorp. Zo wordt er maximaal 

ingespeeld op het bestaande weefsel van de kern. In de zone voor wonen (art. 1) zal het 

mogelijk zijn om zowel ééngezinswoningen als meergezinswoningen te bouwen. De functies 

die worden toegelaten zijn centrumondersteunende functies. Zone voor wonen gesloten – 

halfopen en open bebouwing (art. 2) bouwt verder op de reeds aanwezige bebouwing. Voor 

de woningen gelegen langsheen Mierenberg wordt voorgesteld uitsluitend te werken met 

open bebouwing (aanduiding O). Langs de Zandstraat worden de zonevreemde 

bouwpercelen eveneens opgenomen in deze bestemmingszone, alsook het inbreidingsproject 

in het bouwblok Mierenberg – Bekweg – Kwadestraat. In het noordoosten van het plangebied 

wordt een zone gereserveerd als projectzone wonen voor specifieke doelgroep (art. 3). Het 

betreft een sociaal huisvestingsproject voor maximaal 25 (huur)woningen. Dit project vormt de 

poort tot de eigenlijke kern van Assent.  De projectzone wonen aan het park (art. 4) omvat 

een gefaseerde woonontwikkeling, rond een centraal gelegen publiek park met maximaal 

behoud van het waardevol bomenbestand. Het betreft een ontwikkeling die uitsluitend 

bestaat uit grondgebonden ééngezinswoningen. Hetzelfde geldt voor de projectzone 

‘wooninbreiding’ (art. 5).  

Het bestaande private park is zeer waardevol omwille van de boomsoorten (exoten) die er 

zich bevinden. Belangrijk uitgangspunt bij de verdere kernversterking is het behoud van dit park 

(art. 6) en het publiek maken ervan. Doorheen het park lopen diverse paden die in verbinding 

staan met de woonontwikkelingen, waardoor de doorwaadbaarheid in de dorpskern sterk zal 

toenemen. In het park bevindt zich een bestaande/vergunde zonevreemde woning. Deze 

behoudt ondanks de bestemmingswijziging (recreatie naar groen) dezelfde rechten. Op het 

grafisch plan kan er geopteerd worden om de waardevolle bomen ook effectief aan te 

duiden (art. 11). Dit wordt verder onderzocht. 

Art. 8 geeft de ontsluitingspunten voor gemotoriseerd verkeer weer en art. 9 de minimaal te 

voorzien langzaamverkeerverbindingen. Om een gefaseerde ontwikkeling mogelijk te maken 

wordt een tijdelijke ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer voorzien (art. 10). Dit vooral omwille 

van de moeilijke perceelsconfiguratie. Van zodra de ontsluiting op een andere manier kan 

gebeuren, zal deze ontsluiting verdwijnen en blijft het enkel een langzaamverkeerverbinding.  
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4.1.1.2 Register van planbaten en planschade 

Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of 

gebruikersschade van toepassing kan zijn. 
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Voor de (delen van) percelen waar een omzetting gebeurt van recreatie naar wonen is 

mogelijk planbaten verschuldigd. (oranje met horizontale rode arcering). 

Voor de (delen van) percelen waar een omzetting gebeurt van recreatie naar groen is 

mogelijk planschade van toepassing. (oranje met verticale groene arcering). 

Voor de (delen van) percelen waar een omzetting gebeurt van wonen naar groen is mogelijk 

planschade van toepassing. (rood met verticale groene arcering). 

Voor de (delen van) percelen waar een omzetting gebeurt van landbouw naar wonen is 

mogelijk planbaten verschuldigd. (geel met horizontale rode arcering). 

 

 

4.1.1.3 Ruimtebalans 

 

 

Het RUP ‘9Zillen’ heeft een totale oppervlakte van 9,65 ha. Met de opmaak van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan blijft het aandeel wonen nagenoeg gelijk. Er wordt ca. 28 are extra 

woongebied gecreëerd, dit heeft vooral te maken met de omzetting van de zonevreemde 

woningen/percelen in de Zandstraat. Een deel ervan betreft onbebouwde percelen en een 

deel bestaande zonevreemde woningen. In totaliteit voor de kern Assent, zal met de opmaak 

van het fase 2 RUP Kerkveld, de ruimtebalans in evenwicht zijn. Er worden in deze buitengebied 

kern geen bouwmogelijkheden bij gecreëerd. We verwijzen hiervoor naar het document van 

het masterplan dat in bijlage is gevoegd. 

De gewestplanbestemming recreatiegebied, met een oppervlakte van 1,68 ha, wordt volledig 

opgeheven. In de plaats hiervan wordt een publiek park ingericht. De categorie overig groen 

heeft een totale oppervlakte van 1,90 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONEN OVERIG GROEN TOTAAL

GWP WOONGEBIED 6,63 0,84 7,47

GWP RECREATIE 0,62 1,06 1,68

GWP AGRARISCH GEBIED 0,50 0,00 0,50

MET ECOLOGISCHE WAARDE

TOTAAL 7,75 1,90 9,65

CATEGORIE RUP '9Zillen'
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5 RELATIE MET RELEVANTE BELEIDSPLANNEN 

5.1 JURIDISCH-PLANOLOGISCHE CONTEXT 

 

 

Binnen de afbakening van het RUP ‘9Zillen’ zijn er geen BPA’s, noch RUP’s. Enkel de 

bestemmingen van het gewestplan zijn van toepassing. De gewestplanbestemming is 

overwegend ‘woongebied met landelijk karakter’. Daarnaast zijn er ook nog de 

gewestplanbestemmingen ‘gebied voor dagrecreatie’ en ‘agrarisch gebied met ecologische 

waarde’.  

 

 

5.1.1 BELEIDSPLANNEN 

5.1.1.1 Structuurplannen 

5.1.1.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Bekkevoort wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) opgenomen als een 

gemeente behorende tot het buitengebied. Vier basisdoelstellingen kunnen uit de algemene 

visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen gedestilleerd worden. Hiervan zijn de 

volgende drie van belang voor de gemeente Bekkevoort: 

- Het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling 

van wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 

- Het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van 

de bestaande economische structuur van Vlaanderen; 
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- Het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuren waarbij de 

ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer 

en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten 

worden door openbaar vervoer.  

Binnen de gemeente Bekkevoort zal zeker met de volgende ruimtelijke principes rekening 

gehouden moeten worden: 

- Gedeconcentreerde bundeling; 

- Infrastructuren als bindteken en basis voor de locatie van activiteiten; 

- Fysisch systeem ruimtelijk structurerend. 

Specifiek voor het buitengebied waartoe de gemeente Bekkevoort behoort zijn volgende 

doelstellingen van belang: 

- Het buitengebied vrijwaren voor de essentiële functies 

- Tegengaan van versnippering van het buitengebied 

- Bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied 

- Landbouw-, natuur- en bosfunctie in goed gestructureerde gehelen 

- Bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied 

- Afstemmen van ruimtelijk beleid en milieubeleid op basis van het fysisch systeem 

- Bufferfunctie in het buitengebied 

 

5.1.1.1.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant 

De provincie onderscheidt in haar ruimtelijk structuurplan vier deelruimten. De gemeente 

Bekkevoort behoort gedeeltelijk tot de ‘landelijke kamer oost’ en voor het deel ten noorden 

van de N2 en de deelgemeente Assent tot het ‘Demernetwerk’. In de ‘landelijke kamer oost’ 

is het provinciaal beleid gericht op het verlenen van een eigen identiteit aan elk van de 

fragmenten. Voor de uitwerking van het ‘Demernetwerk’ kiest de provincie voor een 

fijnmazigere oplossing waarbij elk van de ruimtelijke componenten deel uitmaakt van een 

netwerk.  
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Binnen het ‘Demernetwerk’ staan de volgende ruimtelijke principes voorop: 

- Het Demernetwerk: een netwerk van verschillende ruimtelijke componenten. Het 

Demernetwerk is geen stedelijk netwerk, zoals in het RSV gedefinieerd. Het is een 

netwerk van alle verschillende ruimtelijke structuren en in die zin dus ruimer dan een 

louter stedelijk netwerk. Een verdere verspreiding van de sterk gefragmenteerde 

nederzettingsstructuur dient een halt toegeroepen te worden. Het ruimtelijk beleid 

dient zich te richten op de vrijwaring en versterking van de lijnelementen (spoor, 

snelweg, steenweg) en hun functie in het landschap. Nieuwe ontwikkelingen dienen 

zich te enten op de lijninfrastructuren. (…) 

- Aarschot en Diest als complementaire stedelijke gebieden. (…) 

- Ontwikkelen en verdichten tussenliggende kernen met goede 

ontsluitingsmogelijkheden. Voor het Demernetwerk wordt een beleid gevoerd dat een 

verdere uitbreiding van linten en verspreide bebouwing een halt toeroept. Gezien de 

veelal moeilijke relatie met het landschap, zal bij de uitbouw van de kernen rekening 

moeten gehouden worden met de landschappelijke inpassing van de kern in het 

landschap. De uitbouw van de ecologische component is dan ook essentieel. (…) 

- Uitbouwen van bundel infrastructuren als ondersteuning voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen. (…) 

- Erkennen en versterken van de verschillende landschappelijke eenheden. (…) 

 

Bindende bepalingen m.b.t. het RUP ‘9Zillen’: 

- Natte natuurverbinding ‘Begijnenbeekvallei’ 

- Assent geselecteerd als woonkern 

- N2 (aansluiting 24 A2/E314 Bekkevoort – R26 Diest) als secundaire weg type II 

 

 

 

5.1.1.1.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bekkevoort 

 

Bekkevoort is een kleine landelijke gemeente gelegen in het arrondissement Leuven, in het 

noordoosten van de vierhoek die gevormd wordt door de steden Leuven, Aarschot, Diest en 

Tienen. Door deze situering ligt de fusiegemeente niet in de onmiddellijke invloedsfeer van de 

grootstedelijke kernen Antwerpen of Brussel, doch door de aanwezigheid van de autosnelweg 

(E314 (A2) winnen beide aan invloed. Wat betreft de infrastructuren, vinden we op 

gemeentelijk grondgebied de volgende belangrijke wegen terug: de autosnelweg met op- en 

afrittencomplex, de N2 (Staatsbaan) en de N29 (Provinciebaan). Assent is niet rechtstreeks 

gelegen langs de drukke Staatsbaan, maar door haar ligging, achter de steile flank van de 

Hermansheuvel en aan de andere oever van de Begijnenbeek enigszins gescheiden is van de 

rest van de fusiegemeente.  
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Gewenste bebouwde structuur – wonen 

 

Wat de gewenste bebouwde structuur betreft wordt algemeen gesteld dat het bundelen van 

bebouwing in de kernen voorop staat. Ter versterking van de woonkern Assent wordt een 

zekere dichtheid van bebouwing nagestreefd. Het richtcijfer gehanteerd binnen het RSV voor 

landelijke gebieden, zijnde minimum 15 wo/ha, wordt ook in de kernen van de gemeente 

Bekkevoort. Binnen het hoofddorp Bekkevoort en de woonkern Assent worden zones 

aangeduid die een dichtheid van min. 20 wo/ha moeten kennen, dit in functie van 

centrumvorming. Tegelijkertijd wil men ook een halt toeroepen aan de verdere lintbebouwing 

en verspreide bebouwing.  

In elke kern wordt, rekening houdend met de draagkracht van de ruimte, gestreefd naar een 

gezonde verweving van functies. Daarbij wordt gezorgd dat er naast het wonen 

mogelijkheden zijn om ruimte te bieden voor voorzieningen als kleinhandel en diensten. Zo 

wordt er ook gestreefd naar het voorzien van recreatieve- en gemeenschapsinfrastructuur 

nabij de kern van Bekkevoort, Assent en Wersbeek. Indien er nieuwe functies van gemeentelijk 

niveau dienen ingeplant te worden, wordt hiervoor bij voorkeur ruimte gezocht in of 

aansluitend aan het hoofddorp Bekkevoort. In tweede instantie kan gedacht worden aan een 

locatie binnen of aansluitend aan de woonkern Assent.  

De opmaak van een masterplan voor de kernen Bekkevoort – Assent in functie van 

locatieonderzoek voor de omschreven behoeften: “De omschreven behoeften bepalingen 

binnen het informatief deel van het structuurplan zoals daar zijn m.b.t. het sociaal bindend 

objectief, in het kader van de seniorenhuisvesting, in het kader van bedrijvigheid, in het kader 

van recreatie en in het kader van gemeenschapsvoorzieningen zullen onderdeel uitmaken 

van een masterplan voor de kernen Bekkevoort – Assent. De uiteindelijke locatieaanduiding 

en/of invulling van een behoefte zal deel uitmaken van een globale masterplanvisie waaruit 

RUP’s ten behoeve van de aangetoonde behoeften kunnen voortvloeien. Deze 

masterplanvisies en RUP’s zullen gekaderd worden binnen de toegevoegde afwegingskaders 

open ruimte.” 
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“Voor de woonkern Assent worden volgende 

onderzoekselementen reeds meegegeven die elk 

op hun beurt een afweging zullen krijgen t.o.v. het 

afwegingskader open ruimte en verder uitwerking 

zullen krijgen binnen het op te maken masterplan.  

Assent is een woonkern aan een ambachtelijke 

zone in de Begijnenbeekvallei. Binnen deze kern 

wordt een woondichtheid nagestreefd van 15 

wo/ha. Het centrumplein moet worden 

heraangelegd in relatie met de dorpsstraat, 

pleinwanden worden opnieuw gesloten en 

voorzien van een verblijfsvriendelijk karakter. De 

doortocht van autoverkeer wordt afgeremd.” 

 

Het woonuitbreidingsgebied Assent, dat op heden nagenoeg onaangeroerd is, zal binnen het 

masterplan Assen mee opgenomen worden, en indien nodig ontwikkeld worden onder meer 

in het kader van het sociaal bindend objectief. Sterke aandacht voor woningverbetering en 

herbruik, alsook werken aan een gedifferentieerd woningaanbod, … zijn belangrijk 

uitgangspunten bij de verdere kernversterking van Assent. Daarnaast vormt de gewenste open 

ruimte structuur een belangrijke randvoorwaarde bij de verdere verdichting van het dorp. 

 

 

De opmaak van een masterplan voor de kern Assen en de opmaak van RUP’s ter uitvoering 

ervan is opgenomen in de bindende bepalingen van het GRS Bekkevoort. 
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5.1.1.2 Regionet Leuven 

 

Het Regionet Leuven onderzoekt de mogelijkheden om een netwerk 

uit te bouwen bestaande uit hoogwaardig openbaar vervoer en 

fietsverbindingen in de Leuvense regio, als hefboom voor een 

duurzame ruimtelijke ordening. 

Belangrijke ruimtelijke concepten (strategie) zijn een duurzame 

modal shift, een vereiste omslag in het verplaatsingsgedrag van de 

mensen, waarbij er op termijn in eerste plaats gedacht wordt aan 

de fiets of het openbaar vervoer. Slechts in uitzonderlijk geval wordt 

gekozen voor de auto als transportmiddel. Dit vraagt natuurlijk een 

grondige mentaliteitswijziging. Daarnaast wordt ook de groei 

gehanteerd als hefboom voor verandering.  
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6 BESCHRIJVING TE ONDERZOEKEN MILIEUEFFECTEN 

6.1 ALGEMEEN 

Op basis van de hoger beschreven doelstellingen en de bestemmingswijzigingen in het 

plangebied, weergegeven in het voorstel van grafisch plan (zie §4.1.1), wordt een onderzoek 

uitgevoerd naar mogelijke milieueffecten.  

Vooreerst wordt een selectie gemaakt van de milieudisciplines die in het kader van de 

geplande ontwikkelingen relevant zijn en die daarna diepgaander onderzocht zullen worden. 

De niet-relevante disciplines worden verder buiten beschouwing gelaten. 

Per weerhouden discipline wordt een korte beschrijving van het plangebied gegeven en wordt 

waar noodzakelijk het juridisch en beleidsmatig kader verder toegelicht.  

De mogelijke effecten van het voorliggende plan worden beschreven en beoordeeld en zullen 

getoetst worden ten opzichte van de referentietoestand of het nulalternatief (= de huidige 

bestemmingstoestand). Het nulalternatief is het verderzetten van de huidige toestand en 

toegelaten ontwikkelingen, onder de voorwaarden van het bestaande gewestplan. Indien 

nodig wordt ook een afweging gemaakt ten opzichte van de huidige feitelijke toestand.  

Een aantal voorwaarden en noodzakelijke maatregelen zijn reeds opgenomen in het grafisch 

plan, zodat aanzienlijke negatieve effecten worden voorkomen. Waar dit noodzakelijk of 

nuttig wordt geacht, zullen bijkomende suggestieve maatregelen voorgesteld worden om het 

plan nog milieuvriendelijker te maken.  

De ontwikkelingen in het plangebied, waarbij de kernversterking gebeurt op maat van het 

dorp, voorzien in een gefaseerde woonontwikkeling rond het centraal gelegen park, dat 

publiek toegankelijk wordt gemaakt en waarbij de doorwaadbaarheid in het plangebied 

toeneemt. De waardevolle bomen in het park worden behouden en een inpassing van de 

kernversterking in het omliggende landschap wordt gegarandeerd. De geplande 

ontwikkelingen van het RUP ‘9 Zillen’ vormen een 1e fase van bestemmingswijzigingen in het 

kader van uitvoering van het goedgekeurde masterplan Assent. 

Binnen het plangebied van 9,65 ha blijft het aandeel wonen nagenoeg gelijk, dit ondanks de 

herbestemmingen. Het oppervlakte aan woongebied dat bijkomend gecreëerd wordt neemt 

slechts weinig toe (28 are), dit ter hoogte van de Zandstraat, waar een omzetting van 

zonevreemde woningen en onbebouwde percelen naar woongebied zal plaatshebben. Het 

bestaande parkbos (deels ter hoogte van het huidige recreatiegebied) wordt omgezet tot 

publiek park. 

De belangrijkste ingrepen zullen optreden door ruimtebeslag voor bebouwing en nieuwe 

wegen voor gemotoriseerd verkeer en door het inrichten van het parkgebied als deel van het 

openbaar domein, waarbij een padennetwerk wordt uitgebouwd.  Deze ingrepen gaan 

gepaard met beperkte graafwerken en grondverzet.  

Mogelijke effecten zijn te verwachten op de bodem, de waterhuishouding, de biodiversiteit, 

het landschap, het erfgoed, geluid, lucht en de menselijke leefomgeving (ruimtelijke aspecten, 

mobiliteit, hinderaspecten en menselijke veiligheid). 

 

 



 45 Startnota RUP ‘9Zillen’ 

6.2 BODEM EN GRONDWATER 

6.2.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED  

De bodems in het plangebied zijn ter hoogte van de bestaande bebouwingen al vergraven 

geweest.  Ter hoogte van het centrale park en het onbebouwde binnengebied ten oosten 

van de Mierenbergstraat komen droge zandleemgronden voor. Langsheen de Zandstraat 

komen natte leembodems met veen op geringe diepte of veenbodems voor. 

Het bodemgebruik ter hoogte van de niet bebouwde percelen is grotendeels agrarisch, deels 

bebost (parkgebied), zie onderstaande luchtfoto. 

 

 

Er zijn in het plangebied geen gronden met bodemverontreiniging gekend bij OVAM.  

Het centrum van Assent is zeer sterk erosiegevoelig. De erosie gerelateerde gronden zijn 

hoofdzakelijk gelegen ten zuiden van het centrum van Assent, dit is ter hoogte van het 

plangebied westelijk en oostelijk van de Mierenberg, waar sterk hellende gronden aanwezig 

zijn. Het plangebied ter hoogte van de Zandstraat, nabij de Begijnenbeekvallei, bevat geen 

erosie gerelateerde gronden.   
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Concrete erosiebestrijdingsmaatregelen (zoals de aanleg van bufferbekkens, grasbuffers, 

dammen, grachten, poelen,..) zijn uitgewerkt in het Gemeentelijk Erosiebestrijdingsplan 

(Soresma, 2009), zie ook hoger (p. 21). De landbouwgronden in de zuidelijke omgeving van het 

plangebied komen hiervoor in aanmerking , zie onderstaande kaart met lijnmaatregelen. Er 

zijn geen maatregelen voorzien binnen het plangebied.   
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Volgens de Watertoetskaarten zijn de gronden in het plangebied erosiegevoelig. Er komen 

volgens de hellingenkaart gronden met 5 – 10% helling voor in het zuidelijk deel van de 

gemeente Assent.   

 

 

 

Het plangebied bevat overwegend matig gevoelige gronden voor grondwaterstroming (type 

2). Ter hoogte van de Zandstraat zijn de gronden in het plangebied zeer gevoelig voor 

grondwaterstroming (type 1).   

De gronden in het plangebied zijn infiltratiegevoelige gronden, zodat het hemelwater relatief 

gemakkelijk kan infiltreren. 
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6.2.2 BEOORDELING VAN DE MILIEUEFFECTEN  

De voorziene planingrepen (woningbouw, wegen) hebben een beperkte impact op de 

bodem. Het bodemprofiel en bodemgebruik zal gaan wijzigen. Door bebouwing zal de 

verhardingsgraad gaan toenemen, zodat de mogelijkheid tot infiltratie gaat afnemen. In 

vergelijking met het nulalternatief zijn deze effecten verwaarloosbaar, want bebouwing kan 

ook zonder dit plan nog gaan toenemen.  

Daarentegen kan door de bestemmingswijziging ter hoogte van het bestaande parkgebied 

het huidige bodemgebruik (parkgebied) bestendigd worden, wat positief is in vergelijking met 

het nulalternatief. 

Bij vergunningsplichtige werken dient steeds voldaan te worden aan de provinciale 

stedenbouwkundige verordening Vlaams-Brabant inzake verharding, de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en de 

afvoer van hemelwater. 

De grondwaterstroming kan plaatselijk gaan wijzigen door de aanleg van ondergrondse 

constructies. Bij het voorzien van ondergrondse constructies ter hoogte van de Zandstraat 

(type 1) is een advies nodig indien een constructie gebouwd wordt van meer dan 3 m diepte. 

In de overige delen van het plangebied (type 2) is een advies nodig bij een diepte van meer 

dan 5 m. 

De ingrepen vormen geen gevaar voor verstoring van de bodemkwaliteit.   

6.2.3 CONCLUSIE  

Er worden geen aanzienlijke effecten op de bodem en het grondwater verwacht door het 

voorgenomen plan.  
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Het plan laat bijkomende bebouwing toe ter hoogte van de Zandstraat en ter hoogte van een 

deel van de binnengebieden van het plan.  Een groot gedeelte van het parkgebied blijft door 

de herbestemming gevrijwaard van bebouwing. 

Als suggestie wordt voorgesteld om:  

• geen woningen met kelders of ondergrondse garages voorzien ter hoogte van de 

woonuitbreiding Zandstraat, omwille van de aanwezigheid van veen in de ondergrond 

en de zeer gevoelige gronden voor grondwaterstroming.  

• Omwille van het sterk hellend karakter en de gekende erosieproblematiek dienen 

eventueel extra infiltratievoorzieningen ingebouwd te worden via globale maatregelen 

bij een gefaseerde projectontwikkeling. 

 

6.3 WATER 

6.3.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED  

Er komen geen waterlopen voor in het plangebied. De Begijnenbeek stroomt ten noorden van 

de woonuitbreiding Zandstraat.   

De gronden in het plangebied zijn niet gelegen in een risicozone voor overstromingen, in een 

recent overstroomd gebied of in een van nature overstroombaar gebied vanuit de waterloop.  

De hellingsgronden in het zuidelijk deel van Assent en overlappend met het plangebied, zijn 

een risicozone voor afstromend water. De vallei van de Begijnenbeek in de directe omgeving 

van het plangebied aan de Zandstraat is wel een recent overstroomd gebied en deels een 

risicozone voor overstroming. Mogelijk overstromingsgevoelige gebieden zijn gelegen ter 

hoogte van de voorziene woonuitbreiding in de binnengebieden en de Zandstraat (kaart 2017, 

zie onderstaand  én watertoetskaarten 2014 en 2011). De gronden langs de Begijnenbeek (ten 

noorden van het plangebied) zijn effectief overstromingsgevoelig.  

 

 

 

Het grootste deel van het plangebied behoort volgens het zoneringsplan VMM tot het 

‘collectief te optimaliseren buitengebied’; het plangebied aan de Zandstraat behoort tot het 
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‘collectief geoptimaliseerd buitengebied’. Voor de meeste kavels betekent dit dat er nog 

geen aansluiting op een waterzuiveringsinstallatie gerealiseerd is van de riolering die aanwezig 

of gepland is.    

 

 

 

6.3.2 BEOORDELING VAN DE MILIEUEFFECTEN  

Er worden door de herstemmingen in het plangebied geen directe effecten op de 

Begijnenbeek verwacht.   

Ten opzichte van de huidige toestand zal het aantal woningen gefaseerd gaan toenemen, 

zodat er ook een toename van de hoeveelheid afvalwater te verwachten is. Aangezien het 

afvalwater nog niet gezuiverd wordt in een waterzuivering, omwille van de ligging van het 

plangebied volgens het zoneringsplan in een ‘collectief te optimaliseren buitengebied’, 

dienen septische putten geplaatst te worden die alle afvalwater per woning zullen opvangen, 

behalve voor de woningen aan de Zandstraat. Hierdoor zal een verstoring van de 

waterkwaliteit beperkt kunnen worden en zullen de indirecte effecten op de Begijnenbeek niet 

aanzienlijk zijn.    

Effecten van wateroverlast zullen in vergelijking met het nulalternatief niet aanzienlijk zijn, 

vermits volgens de huidige bestemming ook een toename van verharding en bebouwing 

mogelijk is.  Het aandeel wonen blijft nagenoeg gelijk na uitvoering van het plan.  

De mogelijks overstromingsgevoelige gronden in het plangebied, kunnen hinder ondervinden 

door afstromend water. Hiervoor zijn er buiten het plangebied maatregelen uitgewerkt en al 

genomen, die wateroverlast omwille van de erosieproblematiek kunnen verminderen.  

Hierdoor zullen de effecten door wateroverlast in toekomst gaan afnemen en zijn de effecten 

niet aanzienlijk. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening in verband met hemelwaterputten, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn van toepassing 

en dienen steeds toegepast te worden. 
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6.3.3 CONCLUSIE  

Er zijn geen aanzienlijke effecten op het oppervlaktewater te verwachten, omdat steeds 

voldaan dient te worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen. De 

wateroverlast zal door de bijkomende bebouwing niet gaan toenemen, in vergelijking met de 

huidige toestand. De effecten ten opzichte van het nulalternatief zijn verwaarloosbaar, omdat 

het aandeel bebouwing nagenoeg gelijk blijft. De erosieproblematiek zal op gronden buiten 

het plangebied worden aangepakt, en staat los van dit planinitiatief. 

 

6.4 BIODIVERSITEIT 

6.4.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED  

Het plangebied is op de Biologische waarderingskaart (v2016) niet aangeduid als biologisch 

waardevol, met uitzondering van enkele graslanden die biologisch waardevol zijn. Het 

centraal gelegen Mierenparkgebied is niet gekarteerd (omheind privéterrein). Dit terrein 

omvat naast 3 villa’s en gazons, aanplantingen van bomen en struiken (naaldhout- en 

loofhout) en een collectie waardevolle bomen (exoten).  

 

In de vallei van de Begijnenbeek behoren een aantal gronden tot het erkend natuurreservaat 

’Papenbroek’. Het valleigebied maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

Deze percelen maken geen deel uit van het plangebied. 
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Er komen ter hoogte van het plangebied en een ruime omgeving geen gebieden voor 

behoren tot het Europees netwerk van vogel- en habitatrichtlijngebieden  (Natura 2000).  

 

6.4.2 BEOORDELING VAN DE MILIEUEFFECTEN  

De herbestemming in het plangebied, waarbij het effectief aanwezige waardevol groen in het 

Mierenbergpark wordt bestendigd tot ‘overig groen’ is een positief effect in vergelijking met 

het nulalternatief en een verwaarloosbaar effect in vergelijking met de huidige situatie. Het 

waardevol groen heeft dezelfde oppervlakte als het recreatiegebied dat wordt opgeheven. 

De ontwikkeling van een padennetwerk doorheen dit publiek park heeft geen bijkomende 

nadelige effecten voor de biodiversiteit.  

Het voorzien van een padenstructuur doorheen het parkgebied dat publiek toegankelijk 

wordt, kan een lichte geluidsverstoring teweegbrengen voor de aanwezige avifauna. 

De inname van enkele percelen biologisch waardevol grasland is een beperkt negatief effect, 

dat ook zonder een herbestemming mogelijk zou zijn. De mogelijke effecten in de huidige en 

toekomstige bestemmingen zijn dus vergelijkbaar.  

Er zijn geen nadelige effecten te verwachten ter hoogte van de Begijnenbeekvallei door 

uitbreiding van bebouwing aan de Zandstraat. 

Door de grote afstand tot Europees beschermde gebieden is de opmaak van een passende 

beoordeling niet vereist. 

6.4.3 CONCLUSIE  

Door het behoud en de herbestemming van de bestaande natuurwaarden (parkbos met 

exoten binnen het Mierenbergpark), zijn de effecten ten aanzien van de biodiversiteit als niet 

aanzienlijk te beschouwen.   

Als suggestie wordt voorgesteld om: 

• verlichting van het padennetwerk minimaal te houden en neerwaarts gerichte 

lichtarmaturen te gebruiken 

• een inventaris toe te voegen van de meest waardevolle bomen in het publiek park. 
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6.5 LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

6.5.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED  

Het plangebied omvat geen beschermd onroerend erfgoed, erfgoedlandschappen of 

elementen uit de vastgestelde of wetenschappelijke inventarissen. Het plangebied behoort 

evenmin tot een relictzone of ankerplaats volgens de Landschapsatlas. 

In het plangebied zijn er geen archeologische zones gekend, zie onderstaande kaart.  Op de 

hoek van de Dorpsstraat met de Kwadestraat (aan de rand van het plangebied) komt een 

archeologische zone voor (ID 158968). Het betreft hier de ‘Lerehoeve’, een vroegere 

eigendom van de kartuizers van Zelem die dateert uit de Late Middeleeuwen. 

 

 

6.5.2 BEOORDELING VAN DE MILIEUEFFECTEN  

De toename van bebouwing binnen het plangebied heeft slechts beperkte effecten op het 

landschapsbeeld. De belangrijkste beeldelementen en opgaande groenelementen 

(waardevolle bomen) die aanwezig zijn ter hoogte van het parkbos, blijven behouden.  Het 

bestaande parkbos wordt herbestemd tot ‘zone voor groen’. In vergelijking met de 

referentiesituatie is dit behoud en herbestemming een positief effect. 

Deze herbestemming en invulling van het parkgebied met een padennetwerk en de opstelling 

als publiek park, heeft een positief effect op de landschapsbeleving. Het parkgebied kan dus 

beschouwd worden als een groenpark ten gunste van alle bestaande en toekomstige 

woningen in het centrum van Assent.  

Door het beperkt grondverzet bij oprichting van bebouwing en nieuwe wegen is er kans  dat 

er nog ongekende archeologische sporen aan het licht kunnen komen. De bestaande 

regelgeving dient gevolgd te worden. De effecten nemen niet toe door het plan, omdat de 

oppervlakte woongebied ongeveer gelijk blijft. De effecten zijn vergelijkbaar met deze van de 

referentiesituatie.  
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6.5.3 CONCLUSIE  

Er zijn geen aanzienlijke effecten op het landschap, het bouwkundig erfgoed en archeologie 

te verwachten.  De effecten zijn ten opzichte van het nulalternatief als positief te beschouwen 

(behoud van het parkbos).   

 

6.6 GELUID 

6.6.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED  

 

In het plangebied is er geen geluidsverstoring aanwezig, die afkomstig van de hoofdwegen in 

de omgeving (N1 en E314) van de kern van Assent.   

 

 

6.6.2 BEOORDELING VAN DE MILIEUEFFECTEN  

De toename van de bebouwing in het plangebied geeft geen aanleiding tot aanzienlijke 

effecten door geluid.  Het effect van het toegenomen verkeer op het omgevingsgeluid wordt 

als beperkt beschouwd, rekening houdende met de gefaseerde ontwikkeling, de bestaande 

bebouwing en weginfrastructuur.  

6.6.3 CONCLUSIE  

Er treden geen aanzienlijke effecten door geluid op door het voorgenomen plan. 

 

6.7 LUCHT  

6.7.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED  

De jaargemiddelde luchtkwaliteit met betrekking tot fijn stof en stikstifdioxides is in kern Assent 

en ter hoogte van het plangebied (volgens het geoloket luchtkwaliteit VMM) ‘zeer goed’, 

‘goed’ tot ‘vrij goed’.   
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6.7.2 BEOORDELING VAN DE MILIEUEFFECTEN  

De voorziene ontwikkelingen en herbestemmingen door het plan zullen een verwaarloosbare 

bijdrage betekenen voor de jaargemiddelde luchtkwaliteit. 

 

6.7.3 CONCLUSIE  

Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht op de luchtkwaliteit door het voorgenomen 

plan. 

 

6.8 MENS 

6.8.1 BESCHRIJVING PLANGEBIED  

Het grootste deel van het plangebied wordt gevormd door het woonblok begrensd door de 

Dorpsstraat, Minnestraat en Mierenberg. De overige plandelen situeren zich in het 

binnengebied tussen de bebouwing van Mierenberg, Bekweg en Kwadestraat en ter hoogte 

van de Zandstraat. 

Het grondgebruik in het plangebied ter hoogte van de niet bebouwde percelen is deels 

bebost (ter hoogte van het Mierenbergpark) en deel agrarisch.  Het volledige zuidelijke deel 

van de gemeente Assent (niet ter hoogte van de Zandstraat) is aangeduid als herbevestigd 

agrarisch gebied HAG (zie onderstaande kaart), dus ook ter hoogte van het plangebied met 

de bestemming landelijk woongebied en recreatiegebied. Ter hoogte van de bestaande 

woningen en het parkgebied is er geen landbouwfunctie meer mogelijk. 

De kern van Assent heeft een goede verkeersontsluiting naar het hogere wegennet. Ten 

noorden van het centrum ligt de N2 (steenweg Leuven – Diest), met ter hoogte van de kruising 

met de E314 een op- en afrittencomplex. Het centrum van Assent sluit via de Nieuwstraat en 

de Zandstraat aan op de N2. Langsheen de N2 wordt op termijn een fietssnelweg gepland. 

Aan de Dorpsstraat zijn er bushaltes. 
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Er komen geen Seveso bedrijven voor binnen een straal van 15 km rond het plangebied.  

 

 

 

 

6.8.2 BEOORDELING VAN DE MILIEUEFFECTEN  

Omwille van de ligging van het plangebied, dat ingesloten is door bestaande bebouwing zijn 

de effecten op de ruimtelijke structuren beperkt. Het aandeel bebouwde oppervlakte blijft 

nagenoeg behouden na de herbestemmingen.  Het bestaande recreatiegebied volgens het 

gewestplan is niet ontwikkeld, maar grotendeels ingenomen door het Mierenbergpark. De 

herbestemming met behoud van het bestaande waardevolle parkbos is een positief effect. 

Ter hoogte van de Zandstraat worden een aantal zonevreemde woningen herbestemd tot 
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‘zone voor wonen’.  Het toelaten van bebouwing van de restgronden is een verwaarloosbaar 

effect in vergelijking met de referentiesituatie.  

Door de inname van enkele graslanden, aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied, treedt 

een verlies van landbouwfunctie op. De effecten zijn beperkt negatief, er zijn geen 

beroepslandbouwers meer actief op deze percelen, die volledig ingesloten zijn door 

bebouwing. 

De toename van woningen in het plangebied sluit aan bij de bestaande dorpskern van Assent.  

Woonuitbreiding is nog mogelijk langs bestaande wegen (Dorpsstraat, Minnestraat, 

Zandstraat)  en in de binnengebieden ter hoogte van Mierenberg.  Bij de woonontwikkeling 

zijn er nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer voorzien die uitgeven op de omliggende 

straten. De totale toename van gemotoriseerd verkeer blijft beperkt. Via een netwerk van 

paden wordt het plangebied goed doorwaadbaar. Dit padennetwerk is ook positief voor de 

bestaande woningen.  

De toename van woningen aansluitend bij de kern van Assent en de goede ontsluiting naar 

het hogere wegennet (met op termijn een fietssnelweg parallel met de N2) maakt dat er geen 

aanzienlijke mobiliteitseffecten gaan optreden. De effecten zullen vergelijkbaar zijn met de 

referentiesituatie. 

De beperkte effecten die te verwachten zijn door het plan door wijzigingen van geluid, lucht 

en verkeer (zie hoger), zorgen niet voor bijkomende hinder voor bewoners in vergelijking met 

de referentiesituatie.   

Door de grote afstand tot bestaande Seveso-bedrijven en doordat een geen bedrijven 

aanwezig zijn of toegelaten zullen zijn in het plangebied zijn er geen nadelige effecten ten 

aanzien van de menselijke veiligheid te verwachten (RVR-toets). Er dient dan ook geen 

ruimtelijk veiligheidsplan opgemaakt te worden. 

6.8.3 CONCLUSIE  

Er zijn geen aanzienlijke effecten voor de mens te verwachten door het voorgenomen plan.  

De effecten zijn ten opzichte van de referentiesituatie als verwaarloosbaar te beschouwen. 

 

6.9 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

Omwille van de grote afstand tot de landsgrens en gewestgrens treden er geen 

grensoverschrijdende effecten op. 

 

6.10 BESLUIT  

De ontwikkelingen in het plangebied, waarbij de kernversterking gebeurt op maat van het 

dorp, voorzien in een gefaseerde woonontwikkeling rond het centraal gelegen park, dat 

publiek toegankelijk wordt gemaakt en waarbij de doorwaadbaarheid in het plangebied 

toeneemt. De waardevolle bomen in het park worden behouden. De geplande 

ontwikkelingen van het RUP ‘9 Zillen’ vormen een 1e fase van bestemmingswijzigingen in het 

kader van uitvoering van het goedgekeurde masterplan Assent. 
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Het plan laat bijkomende bebouwing toe ter hoogte van de Zandstraat en ter hoogte van een 

deel van de binnengebieden van het plan.  Een meest waardevolle gedeelte van het 

parkgebied blijft door de herbestemming gevrijwaard van bebouwing. 

Binnen het plangebied van 9,65 ha blijft het aandeel wonen nagenoeg gelijk, dit ondanks de 

herbestemmingen. De oppervlakte aan woongebied dat bijkomend gecreëerd wordt neemt 

slechts weinig toe (28 are), dit ter hoogte van de Zandstraat, waar een omzetting van 

zonevreemde woningen en onbebouwde percelen naar woongebied zal plaatshebben. Het 

bestaande parkbos (deels ter hoogte van het huidige recreatiegebied) wordt omgezet tot 

publiek park. 

Bijkomende suggesties zijn: 

• geen woningen met kelders of ondergrondse garages voorzien ter hoogte van de 

woonuitbreiding Zandstraat, omwille van de aanwezigheid van veen in de ondergrond 

en de zeer gevoelige gronden voor grondwaterstroming.  

• omwille van het sterk hellend karakter en de gekende erosieproblematiek dienen 

eventueel extra infiltratievoorzieningen ingebouwd te worden via globale maatregelen 

bij een gefaseerde projectontwikkeling. 

• verlichting van het padennetwerk in het parkgebied minimaal te houden en 

neerwaarts gerichte lichtarmaturen gebruiken 

• een inventaris toe te voegen van de meest waardevolle bomen in het publiek park. 

De bestaande regelgeving (provinciale stedenbouwkundige verordening Vlaams-Brabant,  

hemelwaterverordening, afvalwaterlozing in functie van zoneringsplannen, 

archeologiedecreet,…)  

Op basis van bovenstaande analyse van de mogelijke milieueffecten door het voorgenomen 

plan ‘RUP 9 Zillen’ en het ontbreken van aanzienlijke milieueffecten kan besloten worden dat 

een verder milieuonderzoek en de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
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7 RELEVANTE GEGEVENS UIT VORIGE EFFECTBEOORDELINGEN 

Niet van toepassing 
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8 IMPACT 

 

Niet van toepassing 
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9 INSTRUMENTEN (VERGUNNINGEN, VERKAVELINGEN, BEHEERSOVEREENKOMSTEN) 

9.1 SAMENWERKING GEMEENTELIJKE OVERHEID – PRIVATE PARTNERS 

 

De gemeente werkt onder supervisie van een gespecialiseerd bureau overeenkomsten uit met 

relevante betrokken eigenaars, om de voorgestelde visie samen te realiseren, dit o.a. ook voor 

het publiek toegankelijk maken van het park. 

 

De woonontwikkelingen zullen door middel van verkavelingsaanvragen in fases gebeuren. 
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Bijlagen: 

• Masterplan kern Assent 

• Verslag overleg overheid Masterplan Assent dd. 7 juli 2015 

• RVR - toets 


