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1.

LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
‘stationsomgeving Tienen - stad’ en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen
- park’.
De stationsomgeving werd zowel in het masterplan, het stadsontwerp als in het voorontwerp van beide
ruimtelijk uitvoeringsplannen als één geheel ontworpen. In de loop van het proces werd duidelijk dat
hoewel alle elementen van de stationsomgeving ruimtelijk samenhangen, ze zich toch volgens een
eigen tijdsperspectief ontwikkelen.
Met een concreet project rond de postsite op stapel ontwikkelt de stationsomgeving aan de stadszijde
zich op een sneller tempo dan aan de parkzijde.
Om aan het verschil in tijdsperspectief tegemoet te komen, werd besloten het ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen’ op te spiltsen in 2 delen met de spoorlijn als grens:
1| het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – stad’

2| het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – park’
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Hoewel ze onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkelen, moet hun verhaal toch in samenhang gelezen
worden. De toelichtingsnota maakt de opdeling tussen stad en park bijgevolg niet.
Naast een globale inleiding en kadering van de ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt ingegaan op de
bestaande context, de gewenste ontwikkeling/masterplan voor de stationsomgeving Tienen en de
eigenlijke
verordenende
voorschriften
per
deelgebied.
Hoofdstuk 2 geeft de aanleiding en reden voor de opmaak van de provinciaal ruimtelijke
uitvoeringsplannen, de motivatie en locatiekeuze en te volgen procedure weer.
Hoofdstuk 3 omvat de bestaande ruimtelijke en juridische context van de omgeving en het plangebied.
In hoofdstuk 4 wordt de gewenste ontwikkeling voor de stationsomgeving van Tienen beschreven aan
de hand van het masterplan 'Stationspark Tienen'. Per deelgebied wordt er dieper ingegaan op de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke randvoorwaarden zoals geformuleerd in het
masterplan, de aandachtspunten vanuit de planMER, de watertoets en de ruimtebalans.
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Hoofdstuk 5 behandelt de watertoets. De afweging in verband met de ruimtelijke veiligheidsrapportage
gebeurt in hoofdstuk 6 en de op te heffen bepaling en de ruimtebalans/planbaten/planschade zijn
respectievelijk terug te vinden in hoofdstuk 7 en 8
De bijlagen bevatten het bijbehorend kaart- en fotomateriaal.
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming.
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2.

INLEIDING
Aanleiding voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'stationsomgeving Tienen stad' en het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – park'.
Deze provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplannen worden opgemaakt in uitvoering van bindende bepaling
3.2.4 uit het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De provincie verbindt zich ertoe actie te
ondernemen om minimaal 3 stationsomgevingen in een kleinstedelijk gebied te ontwikkelen als
vestingplaats voor personeelsintensieve bedrijvigheid.
Verder geven ze, samen met het strategisch masterplan, uitvoering aan volgende doelstellingen voor de
stationsomgeving Tienen:
 het realiseren van een multimodale stadspoort, een hoogwaardig knooppunt van openbaar vervoer
 het realiseren van een compact en hoogwaardig woon-, werk- en verblijfsgebied met verdichting
aan het station
 het verbeteren van de ontsluiting van de stationsomgeving voor verschillende vervoersmodi
 de barrièrewerking van de spoorlijn verzachten
 het beheersen van de financiële haalbaarheid
 het bewaken van de realiseerbaarheid van de voorstellen
In het structuurplan Vlaanderen en het structuurplan Vlaams-Brabant (provincieraad 1 juli 2003), wordt
aandacht gevraagd voor de ruimtelijke potenties van de stationsomgevingen. Hierbij wordt een grotere
integratie nagestreefd tussen de gewenste ruimtelijke structuur en een gewenste duurzame mobiliteit.
Enerzijds worden de stedelijke gebieden aanzien als economische knooppunten waar vandaag en in de
toekomst economische activiteiten zich moeten kunnen vestigen. Dit betekent dat in deze stedelijke
gebieden de nodige ruimte gezocht moet worden om deze activiteiten te huisvesten. Deze ruimte kan
zowel nieuwe bedrijvenzones, oude maar te vernieuwen bedrijvenzones als stedelijke
(centrum)omgevingen omvatten. In stationsomgevingen zijn meestal nog gronden beschikbaar of
onvoldoende ontwikkeld om de stedelijke functies te versterken en nieuwe activiteiten aan te trekken.
Anderzijds zijn de stationsomgevingen in deze stedelijke gebieden de belangrijke
ankerpunten/overstappunten van individueel vervoer naar het collectieve vervoersnet. Met het oog op
een duurzame mobiliteit dient het collectief vervoer zo snel mogelijk en met een zo hoog mogelijke
kwaliteit uitgebouwd te worden. Door bijzondere aandacht te schenken aan de uitbouw van de
overstappunten en de overstap zo snel en comfortabel mogelijk te maken wordt de integraliteit tussen
de verschillende vervoerswijzen verbeterd.
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Het economisch en ruimtelijk ontwikkelen van stationsomgevingen biedt m.a.w. niet alleen een
antwoord op de behoefte van nieuwe bedrijventerreinen maar genereert bovendien een meerwaarde
voor de verdere uitbouw van een duurzame mobiliteit, waar ook het bedrijfsleven zijn profijt uit haalt.
In 2008 werd op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de stad Tienen,
gestart met een project voor de (her)ontwikkeling van de stationsomgeving Tienen. Het strategisch
masterplan voor de stationsomgeving van Tienen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de
werkgroep: de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen, NMBS holding, Infrabel, De Lijn en FSI (Fonds
voor Spoorweginfrastructuur) en is bovendien het resultaat van een reeks van bi- en multilaterale
overlegmomenten met de betrokken actoren op terrein als onderdeel van de haalbaarheidsanalyse.
Het project heeft tot doel om de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden van de
stationsomgeving van het kleinstedelijk gebied Tienen door een geïntegreerde aanpak maximaal te
benutten. Deze geïntegreerde aanpak steunt op het optimaal coördineren van initiatieven op het vlak
van de ruimtelijke ordening, mobiliteit en tewerkstelling gecombineerd met een uitgekiende promotie
en communicatiecampagne. Het uiteindelijke doel is er op gericht om de stationsomgeving van Tienen
te ontwikkelen als een hoogwaardige tewerkstellingslocatie waar ruimte is voor kantoorfuncties,
handels- en horeca-activiteiten gericht op de stationslocatie en dienstverlening (openbaar als private
sector).
Concreet wenst het project de reconversie en ontwikkeling van de stedelijke stationsomgeving te
begeleiden en bespoedigen. Er wordt daarbij een overkoepelende aanpak nagestreefd die vertrekt van
de visie-opbouw, de planvorming en de uitvoering. Vooral het aspect van de uitvoering behoeft
bijzondere aandacht: de realisatie van een plan kan enkel maar efficiënt verlopen indien voor het
betrokken gebied een beheersstructuur bestaat die de verschillende gewenste ontwikkelingen
stimuleert, stuurt en ongewenste impacten en ingrepen vermijdt. Naast planvorming zal in het project
een sterke nadruk liggen op realisatie via een doorgedreven projectmanagement.
Op 28 augustus 2008 gunde de deputatie de dienstenopdracht voor de uitwerking van een masterplan
voor de stationsomgeving van Tienen aan OMGEVING cvba in samenwerking met a2o architecten, AT
Osborne en O2 consult. De uitwerking van het masterplan heeft tot doel zowel planologisch,
stedenbouwkundig, rationeel, creatief en doelmatig te zoeken naar de meest verantwoorde oplossing
voor een toekomstige stedenbouwkundige invulling met het oog op de reconversie van het gebied.
Op 14 juli 2011 werd het definitief masterplan voorgelegd aan het strategisch beleidsoverleg waarop
de direct betrokken actoren (de provincie Vlaams-Brabant, de stad Tienen, NMBS holding, Infrabel, De
Lijn en FSI (Fonds voor Spoorweginfrastructuur) vertegenwoordigd werden door hun
beleidsverantwoordelijken. Na afloop werd het strategisch masterplan door de betrokken actoren
gevalideerd.
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Het uitwerken van een strategisch masterplan voor de ruimtelijk-economische reconversie en
ontwikkeling van de stationsomgeving Tienen omvatte drie fasen:
1.

2.

3.

FASE 1: De opmaak van een strategische ontwikkelingsvisie:
 in fase 1 werd door analyse en ontwerpend onderzoek de fundamenten voor de toekomstige
ontwikkeling blootgelegd. Het ambitieniveau werd bepaald, de situering binnen de bestaande
planologische structuren werd weergegeven en de bestaande en toekomstige rol van de
stationsomgeving binnen het functioneren van de stad Tienen werd onderzocht. Dit leidde tot
het definiëren van een gewenste ruimtelijke structuur van de stationsomgeving die
schematisch werd weergegeven in een structuurschets. Op basis van de structuurschets
werden er voor zes deelgebieden uitspraken gedaan over het toekomstig programma en de
onderlinge ruimtelijke relaties binnen en tussen deze deelgebieden.
De, door de betrokken actoren gedragen (augustus 2009) en in een structuurschets
weergegeven, ontwikkelingsvisie legt de krijtlijnen vast voor de verdere uitwerking van een
strategisch masterplan.
FASE 2: De uitwerking van het stadsontwerp:
 Het stadsontwerp is een uitwerking van de strategische ontwikkelingsvisie naar modaliteiten
en timing. Aandacht gaat hier uit naar verdere detaillering van de ontwikkelingsvisie in relatie
tot de plandoelstellingen en de verschillende aspecten die ermee verbonden zijn. Dit
stadsontwerp legt niet alles vast, maar geeft een goede weergave hoe de stationsomgeving
kan groeien tot een samenhangend gebied waar verschillende ontwikkelingen en initiatieven
beter op elkaar af worden gestemd. De architecturale, ruimtelijke en financiële uitwerking van
het stadsontwerp vormt het voorlopig masterplan.
FASE 3: De bijsturing van het stadsontwerp masterplan aan de hand van de nodige overlegrondes
met de betrokken actoren en communicatiemomenten met het ruimer publiek (o.a.
stadswandeling) om te komen tot een realistisch en gedragen strategisch masterplan als
eindresultaat van de opdracht.

Het eindrapport 'strategisch masterplan' is het eindproduct van fase 3. Het rapport bestaat uit volgende
onderdelen:
1. deel 1 stadsontwerp
2. deel 2 haalbaarheid mobiliteit
3. deel 3 haalbaarheid financieel
4. deel 4 onderzoeksbijlagen
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Deel 1 van het masterplan is te beschouwen als een richtinggevend beleidsdocument en werd
goedgekeurd door de deputatie op 7 juli 2011 en het college van burgemeester en schepenen op 18 juli
2011.
Delen 2, 3 en 4 dienen beschouwd te worden als een opstap naar de uitvoering van het masterplan en
worden niet ter goedkeuring voorgelegd. Het zijn instrumenten om de uitvoering van het masterplan op
de sporen te zetten, en de betrokken partners te ondersteunen in hun beslissingen.
De goedkeuring van deel 1 van het eindrapport houdt in dat akkoord kan gegaan worden met de
stedenbouwkundige visie, de programmatorische invulling en de ontwikkelingsstrategieën voor de
stationsomgeving Tienen.
Een eerste stap om het masterplan en meer bepaald de krachtlijnen van het masterplan uit te kunnen
voeren is de opmaak van beide provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplannen voor de stationsomgeving.
In het kader van deze provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplannen – aanvankelijk opgevat als één planwerd een plan-milieueffectenrapportage opgemaakt. Het definitief plan-MER werd goedgekeurd door
de dienst MER op 30 juli 2014. De milieuoverwegingen die in dit plan-MER werden opgenomen, werden
waar mogelijk vertaald in beide uitvoeringsplannen. Ten opzichte van de indicatieve aanduiding van de
perimeter van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in het plan-MER zijn beperkte wijzigingen
doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn voldoende gevat door het reeds goedgekeurde plan-MER.
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3.

BESTAANDE RUIMTELIJKE CONTEXT
3.1. Bestaande ruimtelijke structuur
3.1.1.

SITUERING

Tienen vormt de overgang tussen Haspengouw en het Hageland, op de grens van Vlaams-Brabant met
Limburg en Wallonië. De stad strekt zich uit over meer dan 7.000 hectaren en telt ongeveer 33472
inwoners.
De projectzone rond de stationsomgeving is een plek van groot strategisch belang binnen het
kleinstedelijk gebied Tienen. Deze plek is niet alleen goed ontsloten door het bovenlokale wegen- en
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vervoersnetwerk maar vormt ook de poort tot de kernstad. Het IR station van Tienen is een
interregionaal knooppunt met een verzamelfunctie voor een ruime omgeving. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan en het masterplan focussen op een duidelijk afgebakend gebied. Dit gebied is te
beschouwen als de ruimere stationsomgeving. De afbakening van het werkingsgebied wordt bepaald
door volgende straten:
- westelijke ring-R27
- invalsweg N29
- Goossensvest
- Astridvest
- Leuvenselaan (binnen de vesten)
- Leuvenselaan N3.
De projectzone is ongeveer 3 km (oost-west) bij 1 km (noord-zuid) en heeft een oppervlakte van
ongeveer 220 ha.
De afbakening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – stad’ en het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving – park’ samen is kleiner dan het
onderzoeksgebied van het masterplan. Voor de deelgebieden Aardgat, Grijpenveld en een deel van
deelgebied Gete zijn herbestemmingen niet noodzakelijk. Het gewestplan blijft van toepassing.
De figuur hiernaast verduidelijk het verschil tussen de afbakening van de provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplannen en de afbakening van het onderzoeksgebied van het masterplan. De opdeling tussen
beide plannen wordt gemaakt door de spoorlijn.
De stationsomgeving ligt zuidelijk van het centrum en is verdeeld in een aantal deelgebieden die elk een
eigen ontwikkeling hebben ondergaan, zonder een globale visie inzake 'hoe omgaan met de stad', noch
'hoe verhouden deze plekken zich tot de stad'. Het dagelijks aankomen en vertrekken van vele
pendelaars en bezoekers zorgt voor een dynamiek in de zone rond het station en de kleinhandel aan de
Leuvenselaan. De overige gebieden bestaan uit rustige woonstraten en vergeten (groen)zones.
Het grote knelpunt is dat het gebied ten zuiden van de sporen een slechte relatie heeft met de stad en
dat het groot aantal parkings het visueel beeld in de stationsomgeving domineren, waardoor de
ruimtelijke kwaliteit laag is en het ruimtegebruik extensief.
ARCHITECTUUR
Voor veel ontwikkelingen is het spoor slechts een achterkant. Hierdoor is de ruimte naast de
spoorbundel momenteel te ervaren als braakland, zonder duidelijke functie of identiteit. Een
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belangrijke uitdaging voor de spoorzones is er voor te zorgen dat beide zijden een voorkant krijgen met
als belangrijkste kwaliteit het op te waarderen (recreatief) spoorlandschap.
PUBLIEK DOMEIN
Naast twee stationszijden zijn er in de stationsomgeving vele ruimtelijke fragmenten terug te vinden
zonder duidelijk onderling verband. Er is een discontinuïteit in de begrenzing van de openbare ruimten.
Deze fragmentatie en het gebrek aan uniforme inrichtingsprincipes beperken de leesbaarheid en de
herkenbaarheid van het stadsdeel. De menselijke schaal ontbreekt.
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3.2. Relatie met de ruimtelijke structuurplannen
3.2.1.

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN
Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) werd in september 1997 goedgekeurd door de Vlaamse
Regering en in december 1997 bekrachtigd door het Vlaams Parlement. In het RSV is Tienen
geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Uitgangspunten van beleid hierbij zijn
groei, concentratie en verdichting. Ten gevolge van de selectie als stedelijk gebied, is Tienen eveneens
een economisch knooppunt. De visie van het RSV wil economische activiteiten zoveel mogelijk bundelen
binnen een afgebakend stedelijk gebied. Duurzame mobiliteit is een uitgangspunt van het RSV, waarbij
een geïntegreerde benadering van de ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur voorop staat. De
ruimtelijk uitvoeringsplannen voor de stationsomgeving en het masterplan kunnen gekaderd worden
binnen drie basisdoelstellingen van het RSV:
- de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van functies
en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden; daarbij
gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke
structuur
- het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande
economische structuur van Vlaanderen
- het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur 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.
Het Vlaams Gewest is bevoegd voor de selectie en ontwikkelingsperspectieven voor de hoofdwegen,
primaire wegen I en II. Voor Tienen zijn de volgende wegen opgenomen:
- hoofdwegen: A3/E40 Brussel-Luik
- primaire wegen categorie I: N29, vanaf de autosnelweg tot aan de Zuidelijke Ringweg R27 en R27,
vanaf bedrijvenzone Grijpenveld tot aan N3 oost.

3.2.2.

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAAMS-BRABANT
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd op 7 oktober 2004 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering. Het structuurplan werd herzien. De aanvullingen en wijzigingen werden gebundeld in
een ‘addendum’. Dit addendum werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 6 november 2012. De
wijzigingen opgenomen in het addendum hebben geen betrekking op het plangebied, met uitzondering
van de categorisering van enkele wegen in het onderzoeksgebied. Om die reden wordt verderop in dit
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document gesproken over het structuurplan, waarbij zowel het oorspronkelijke structuurplan als het
addendum dienen begrepen te worden. In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd Tienen
aangeduid als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. De provincie wil een beleid voeren waarbij
de centrale rol van Tienen binnen de deelruimte Landelijke Kamer Oost wordt versterkt, zodat Tienen
haar rol van centrum van en naar de regio ten volle kan uitspelen. Dit moet een antwoord bieden op de
ongebreidelde uitgroei van bebouwing in de open gebieden. Hiertoe werden een aantal strategische
plekken geselecteerd. Gezien de nabijheid van Leuven kan Tienen ook op het vlak van wonen een
gedeelte van de taakstelling op zich nemen. Daartoe dient evenwel het vestigingsklimaat in Tienen
opgewaardeerd te worden. Kleinstedelijke gebieden hebben een belangrijke rol binnen de gewenste
ruimtelijk-economische structuur van de provincie. In eerste instantie is het gewenst om
personeelsintensieve functies en stedelijke activiteiten, zoals het wonen, te bundelen in de nabijheid
van het station.
Wonen
De provincie Vlaams-Brabant legt de gemeenten een taakstelling op voor bijkomende
woongelegenheden. Voor Tienen gaat het om 1.949 bijkomende wooneenheden voor de planperiode
1992-2007.
Bedrijvigheid
Gezien de uitmuntende en multimodale ontsluiting van het stedelijk gebied zowel in de richting van
Brussel als in de richting van Hasselt en Luik, en de aanwezige ruimtelijke mogelijkheden, kan Tienen
een scharnierpunt vormen voor bijkomende bedrijvigheid. Voornamelijk voor de ontwikkeling van
agrarische activiteit wordt in de regio van Tienen ruimte voorzien. Voor grootschalige
productieactiviteiten wordt spoorgebondenheid vooropgezet. De provincie opteert voor een nieuwe
concentratie van grootschalige kleinhandel ter hoogte van het kruispunt van N3 met R27.
Mobiliteit
De functionele relaties tussen stedelijke gebieden moet versterkt worden door de uitbouw van een
netwerk van snelle openbaar vervoerlijnen tussen de kernen. Tienen is geselecteerd als interregionaal
knooppunt. Het moet zich richten op de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied waartoe ze behoort en
op de ontsluiting van een ruimere regio waarvoor het kleinstedelijk gebied als centrum fungeert. De
ontwikkeling van een spoorstation van waaruit de regio met regionale en lokale openbaar vervoerlijnen
bediend wordt is gewenst. Parkeervoorzieningen in het vervoerknooppunt zijn gewenst en kunnen
eventueel instaan voor de opvang van een deel van de parkeermogelijkheden voor het kleinstedelijk
gebied waartoe het knooppunt behoort.
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De provincie is bevoegd voor de selectie en ontwikkelingsperspectieven voor de secundaire wegen
(wijzigingen naar aanleiding van addendum zijn aangeduid met asterix (*)),:
Secundaire weg type I:
 N29 ten Z van E40
 N223 richting Aarschot
 N29 richting Diest
 N3 richting Sint-Truiden
Secundaire weg type II:
 R27 tussen N3-west en Grijpenlaan
 227137 51 van 180
 N29 (Invalsweg) tussen Getestraat en R27 Zuidelijke Ring*
Secundaire weg type III:
 N3 tussen beide uiteinden van de R27 en ten W van de R27 (richting Leuven)
 R27 (Tienen) te ontwerpen noordelijke rondweg tussen N3 Oost en N3 West*
 N223 tussen nieuwe rondweg en vesten*
 N29 tussen nieuwe rondweg en vesten*
 N29 (Vinckenbosvest en Moespikvest, Invalsweg) tussen N3 Aandorenstraat en Getestraat*
3.2.3.

AFBAKENINGSPROCES KLEINSTEDELIJK GEBIED TIENEN
In het RSV is aangegeven dat Aarschot, Diest en Tienen geselecteerd zijn als structuurondersteunende
kleinstedelijke gebieden waarin een speciﬁek stedelijk gebiedbeleid wordt gevoerd dat verschilt van een
beleid voor het buitengebied. Om ze ruimtelijk te kunnen situeren, moeten de betreffende stedelijke
gebieden worden afgebakend. De afbakening is een taak van de provincie. Eind 2008 werd de eindnota
‘gewenst stedelijk gebiedbeleid afbakening kleinstedelijk gebeid Tienen’ afgewerkt. Het concept en de
uitwerking van de verschillende deelstructuren worden samengebracht in een hypothese van gewenste
ruimtelijke structuur voor het kleinstedelijk gebied Tienen. Op de kaart wordt de hypothese van
gewenste ruimtelijke structuur weergegeven. De hypothese bevat enkel elementen van bovenlokaal
belang (enkel de relevante uitspraken voor de stationsomgeving van Tienen meegenomen).In de
afbakening van het kleinstedelijke gebied van Tienen wordt de stationsomgeving als ontwikkelingspool
voor intensieve stedelijke functies aangeduid. De terreinen ten zuiden van de stationssite hebben
duidelijke potenties met het oog op het realiseren van grootschalige stedelijke functies (kantoren,
cinemacomplex, ziekenhuis, …). Bij de ruimtelijke invulling van het gebied staan volgende
uitgangspunten voorop:
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-

realiseren van grootschalige bezoekers- (of personeels-)intensieve activiteiten in de
onmiddellijke omgeving van het station
realisatie van woningen aansluitend bij het kleinschalige woonweefsel langsheen
Tramstraat
Grijpenlaan uitbouwen als duidelijke toegangsroute naar stationsparking
stationsparking aansluiten op vesten (stationsparking in meerdere bouwlagen)
relatie stationsomgeving – stadscentrum versterken
renovatie stationsgebouw en onderdoorgang.

De gewenste ruimtelijke structuur zoals genoteerd in de eindnota 'gewenst stedelijk gebiedbeleid
afbakening kleinstedelijk gebied Tienen' werd vertaald in een concreet pakket van maatregelen,
instrumenten en acties. In februari 2011 werd het masterplan voor het kleinstedelijk gebied aan het
ruime publiek voorgesteld.
Met de opmaak van het masterplan wil de provincie Vlaams-Brabant het geschetste toekomstbeeld
concretiseren in ambitieuze en haalbare projecten, louter dan een opsomming van acties.
Ruimtelijk maken heel wat acties deel uit van een groter samenhangend geheel. Ze vormen elementen
van grotere dragers die de stedelijke structuur vormgeven of in de toekomst kunnen versterken, de
zogenaamde structurele dragers.
In Tienen worden volgende structurele dragers en bijgevolg strategische stedelijke projecten
onderscheiden:
- de ring;
- de Vesten;
- de Gete;
- de stationsomgeving/spoor.
Het doel van de strategische projecten is een kader te scheppen waarin de verschillende bestaande en
toekomstige acties/initiatieven/ambities worden geïntegreerd om zo het gewenst stedelijkgebiedbeleid
te concretiseren.
Naast het masterplan werden voor het kleinstedelijk gebied Tienen 3 provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen opgesteld. Naast het juridisch vastleggen van de afbakeningslijn gaat het om
volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen:
- tracé oostelijke ring;
- uitbreiding regionaal bedrijventerrein Soldatenveld;
- grootschalige detailhandelszone Leuvenselaan.
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Deze provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen werden door de provincieraad defintief vastgesteld op
19 juni 2012. Ze werden goedgekeurd bij besluit van 5 november 2012 van de Vlaamse minister van
Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke ordening en Sport.
3.2.4.

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN TIENEN
De belangrijkste aspecten voor de stationsomgeving worden hieronder kort omschreven.
GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
De eigenlijke stadskern wordt gevormd door de vesten en de spoorweg. Vanuit het hart van de stad is
de commerciële link met het station te versterken.
RUIMTE VOOR REGIONALE BEDRIJVEN
De stationsomgeving van Tienen biedt voldoende ruimte voor de behoefte aan kantoorontwikkelingen.
Logistieke distributie-activiteiten zijn wel vragende partij naar omvangrijke oppervlaktes. De ligging van
Tienen langsheen de E40 biedt hiervoor een valabele optie. Dergelijke activiteiten zijn logischerwijze
vragende partij voor een zo optimaal mogelijke ontsluiting op het hoofdwegennet.
GEWENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR
Er wordt gekozen om doorgaand verkeer in het stadscentrum te vermijden. De aansluitingen van
fietsroutes op het openbaar vervoer vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt. Stations en bushaltes
moet veilige, comfortabele en overdekte fietsstallingen voorzien. Verder moet de link naar het
heraangelegde Stationsplein via de Vierde Lansierslaan herinricht worden als voetgangersvriendelijke
centrumstraten.
STRATEGISCHE PROJECTEN
Teneinde de uitvoering van de gewenste ruimtelijke structuur te stimuleren is het opportuun op
specifieke projecten te focussen die op strategisch gekozen plaatsen een initiërend effect kunnen
krijgen.
Het project 'stationsomgeving Tienen' wordt aanzien als een strategisch project.
VESTEN ALS STEDELIJKE BOULEVARD
Het lopend project van de herinrichting van de vesten conform de streefbeeldstudie van het agentschap
Wegen en Verkeer - AWV Vlaams-Brabant heeft volgende doelstellingen:
- wegwerken van de barrière tussen het stadscentrum en de omliggende stadswijken;
- speciale aandacht voor de verkeersleefbaarheid langs de weg;
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- vlotte doorstroming voor openbaar vervoer en fiets;
- verbindingsfunctie autoverkeer is ondergeschikt aan die van openbaar vervoer en fiets;
Via een heraanleg als een stedelijke boulevard met meer aandacht voor de oversteekbaarheid en de
langsliggende functies wordt de relatie versterkt tussen de stadskern en de omgevende woonlobben.
In het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Tienen werd het project 'de vesten'
opgestart als toevoeging aan het project van het agentschap Wegen en Verkeer - AWV Vlaams-Brabant.
Dit project omvat de opmaak van een beeldkwaliteitsplan. De eerste fase met een focus op de inrichting
van de publieke ruimte werd eind 2010 afgerond. De tweede fase met een focus op het stadslandschap
werd in november 2012 opgestart.
OPWAARDERING VAN HET STATIONSGEBIED
Er wordt voorgesteld om voor het gehele gebied een stedenbouwkundig plan op te stellen als
masterplan voor latere invullingen en omvorming tot ruimtelijk uitvoeringsplan. Het plangebied is
begrensd door het stadscentrum met het recent heraangelegde stationsplein, een open, nog agrarisch
gebied tussen de spoorweg en de Zuidelijke Ring, een langgerekte wooncluster langsheen
Grijpenveldstraat en Tramstraat, een grootschalige ontwikkeling op de bedrijvenzone Grijpen en de
grootschalige stationsomgeving ten zuiden van de spoorlijn.
Bij de uitwerking van een eerste schetsontwerp van ruimtelijke invulling van het gebied met vormgeving
en functies is rekening gehouden met een aantal belangrijke uitgangspunten:
- in de onmiddellijke omgeving van het station en de bedrijvenzone Grijpen zijn aansluitend
grootschalige inplantingen mogelijk;
- de wooncluster langsheen Grijpenveldstraat (en Tramstraat) beperkt de grootschalige inplantingen
maar biedt mogelijkheden voor woningbouw in het westelijk gedeelte van het plangebied;
- gelet op de ontsluitingsmogelijkheden is het aangewezen bezoekers- (of personeels)intensieve
activiteiten te lokaliseren in het meest oostelijk deel van het plangebied;
- de relatie tussen de stationsomgeving en de rest van het stadscentrum moet versterkt worden.
Momenteel wordt de enige relatie gevormd door de spoorwegonderdoorgang in het stationsgebouw.
Daarbij is het raadzaam om een tweede noord-zuid relatie te voorzien.
Gelet op de strategische ligging van de site, de potenties die dergelijke stationsomgevingen inhouden
en de ambitie van de provincie om de stationsomgevingen in de kleinstedelijke gebieden te versterken,
geeft de stad in haar ruimtelijk structuurplan aan de reconversie van de stationsomgeving in
samenwerking met de provincie aan te vatten.
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ONTWIKKELING VAN DE DEELRUIMTE ‘STEDELIJK GEBIED’
De leefbaarheid en de attractiviteit van de stadskern wordt o.a. opgekrikt door de heraanleg van de
openbare ruimte in de as naar het station. De bereikbaarheid van het stadscentrum wordt onder de
aandacht gehouden door de heraanleg van de vesten waarbij de oversteekbaarheid en dus de
functionele relatie met de verschillende lobben rond de vesten verhoogd wordt. Aanvullend wordt de
bereikbaarheid versterkt door de heraanleg van de stationsomgeving en de relatie via een heraanleg
van Vierde Lansierslaan en Leuvensestraat.
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3.3. Juridisch-planologische context
3.3.1.

GEWESTPLAN
De bodembestemmingen van Tienen worden bepaald door het gewestplan Tienen-Landen, dat bij KB
werd goedgekeurd op 24/03/1978.
De wijziging van december 1993 omvatte een afgewogen globaal pakket aan herbestemmingen. Een
belangrijke herbestemming in het kader van het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is de creatie van
een nieuwe bedrijvenzone 'Grijpen' tussen het station en het tracé van de R27.
Het centrale deel binnen de afbakeningslijn van het ruimtelijk uitvoeringsplan omvat een grote zone
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (lichtblauw). De stationsbuurt ligt in woongebied
(rood). De Colruyt-site bevindt zich in industriegebied (paars) en de hoek R27-Leuvenselaan is gelegen in
agrarisch gebied.
De provinciale ruimtelijk uitvoeringsplannen voor de stationsomgeving vervangen de bestemmingen
van het gewestplan binnen hun afbakening.

3.3.2.

BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG EN RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
Voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Tienen - stad' is enkel het bijzonder
plan van aanleg 'Zijdelingsestraat' (MB 19/06/1991) van belang. Dit plan legt een maximale
bebouwingsoppervlakte van 500 m² op.

3.3.3.

VEN
De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
Het Aardgat (grenzend aan het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving Tienen – park’) werd
opgenomen in de eerste fase van deze afbakening. Het gaat om de vallei van de Kleinbeek. Dit
langwerpige gebied situeert zich tussen de Westelijke Ring (R27), de Leuvenselaan (N3) en de
Grijpenwegstraat. Het gebied is geselecteerd als een Grote Eenheid Natuur onder de naam 'De
Hoegaardse Valleien'.

22/120

3.3.4.

EUROPESE VOGELRICHTLIJN- EN HABITATRICHTLIJNGEBIEDEN
In de omgeving van de stad Tienen werden er geen Europese vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden
afgebakend.

3.3.5.

BESCHERMINGSBESLUITEN ERFGOED
Volgende bescherming zijn aangeduid:
1| binnen de perimeter van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – stad’:
- ‘het spoorwegstation’ en ‘het dienstgebouw van het station’, als monument (MB 19/06/2013)
- 'de onmiddellijke omgeving van het spoorwegstation’ als stadsgezicht (MB 19/06/2013)
2| binnen de perimeter van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – park’:
- de stelplaats van de ‘Buurtspoorwegen’, en de dienstwoning van ‘De Lijn’ gelegen langsheen
Tramstraat nr. 169 als monument (MB 13/11/1997)
- de stationssite van de ‘Buurtspoorwegen’ (thans ‘De Lijn’) gelegen langsheen Tramstraat als
stadsgezicht (MB 13/11/1997)
3| grenzend aan het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – stad’
- woningen Verlatstraat 10-12 als monument en de omgeving als stadsgezicht (MB 16/1/1987) .

3.3.6.

Beschermd bouwkundig erfgoed, bron geoportaal Onroerend
erfgoed Vlaanderen

ARCHEOLOGISCH GEBIED
De intergemeentelijke archeologische Dienst (PORTIVA) heeft een overzicht opgemaakt van de zones in
de stationsomgeving waar, op basis van verschillende bronnen, rekening dient te worden gehouden
met mogelijke archeologische vondsten. Een groot deel van deze zones bevindt zich op de
bedrijvenzone en zijn door middel van opgravingen en proefsleuven ontdekt.
Bij de ontwikkeling van de stationsomgeving dient bijzondere aandacht te gaan naar het middeleeuws
tracé van de oude Vesten die doorheen het stationsgebied loopt.
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Gekend archeologisch erfgoed, bron PORTIVA en centrale
archeologisch inventaris VIOE

3.3.7.

BIOLOGISCHE WAARDERING
De biologische waardering is niet juridisch verankerd, maar geeft een indicatie van de floristische en/of
faunistische waarde van percelen. Afgezien van het Aardgat (grenzend aan het ruimtelijke
uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – park’), zijn er binnen het gebied een aantal gebieden met
de waardering ‘complexen van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen’ opgenomen,
vooral langsheen de spoorwegberm (lichtgroen met donkergroen arcering). In de omgeving van de
wijngaardberg komen ‘complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen’ voor.
Verder komen verspreid in het gebied enkele ‘biologisch waardevolle’ elementen voor (lichtgroene
kleur).
Het ‘spontaan’ groengebied tussen Tramstraat en sporen staat op de biologische waarderingskaart
vermeld als een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen.

Biologische waarderingskaart, bron geoloket gisvlaamsbrabant
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Situering verkavelingsvergunningen

1. ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – stad’
type plan
Binnen het plangebied
gewestplan
gewestplan Tienen-Landen
(KB 24.03.1978 en latere
wijzigingen)
gewestelijk ruimtelijk
neen
uitvoeringsplan
provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan

aangrenzend
gewestplan Tienen-Landen (KB
24.03.1978 en latere wijzigingen)
neen

PRUP Afbakening
kleinstedelijk gebied Tienen deelplan afbakeningslijn
neen

PRUP Afbakening kleinstedelijk
gebied Tienen - deelplan
Breisemveld en Leuvenselaan
neen

algemeen plan van aanleg

neen

neen

bijzonder plan van aanleg

BPA Zijdelingsestraat

BPA Molinetsite MB 2/10/2001 +
BPA Zijdelingsestraat MB
19/06/1991 en latere wijzigingen

gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan

Referentie RWO - datum vergunning (o =
origineel / w = wijziging)

Verkavelingsvergunning
(Het PRUP wijzigt deze
verkavelingen niet).

beschermde monumenten

beschermde stads- en
dorpsgezichten

‘het spoorwegstation’
- ‘het dienstgebouw van het
station’
'de onmiddellijke omgeving
van het spoorwegstation’

Spikdoornstraat /
Zijdelingsestraat
1994/0010/01 – 28/12/1994 (o)
1994/0010/01 – 27/05/2004 (w)
- woningen Verlatstraat 10-12

- woningen Verlatstraat 10-12
omgeving

beschermde landschappen

neen

neen

ontwerp van lijst van voor
bescherming vatbare
monumenten, stads- en
dorpsgezichten

neen

neen
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buurt- en voetwegen

zie kaart hierlangs

zie kaart hierlangs

vogelrichtlijngebied

neen

neen

habitatrichtlijngebied

neen

neen

Vlaams ecologisch netwerk
(VEN)

neen

neen

natuurreservaten

neen

neen

bosreservaten

neen

neen

beschermingszone
grondwaterwinning

neen

neen

bevaarbare waterlopen

neen

neen

onbevaarbare waterlopen

neen

neen

2. ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving – park’ – ter illustratie
type plan
Binnen het plangebied
aangrenzend
gewestplan
gewestplan Tienen-Landen
gewestplan Tienen-Landen (KB
(KB 24.03.1978 en latere
24.03.1978 en latere wijzigingen)
wijzigingen)
gewestelijk ruimtelijk
neen
neen
uitvoeringsplan
provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan

neen

neen

gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan

neen

neen
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algemeen plan van aanleg

neen

neen

bijzonder plan van aanleg

neen

neen

Verkavelingsvergunning
(Het PRUP wijzigt deze
verkavelingen niet).

Viaductstraat
1986/0011/01 – 27/11/1986
(o)
1986/0011/02 – 11/12/1995
(w)
1986/0011/03 – 03/06/1996
(w)
1986/0011/04 – 27/11/1986
(w)

Referentie RWO - datum vergunning (o =
origineel / w = wijziging)

beschermde monumenten

- dienstwoning van de
'Buurtspoorwegen' thans 'De
Lijn' (tramstraat 169)
-stelplaats van de
'Buurtspoorwegen', 'De Lijn'

neen

beschermde stads- en
dorpsgezichten

- stationsite van de
'Buurtspoorwegen', 'De Lijn'

neen

beschermde landschappen

neen

neen

ontwerp van lijst van voor
bescherming vatbare
monumenten, stads- en

neen

neen

Tramstraat
1964/0009/01 – 21/08/64 (o)
1964/0009/02 – 08/01/75 (w)
1964/0009/03 – 17/09/81 (w)
Tramstraat
2006/0007/01 – 19/11/2006 (o)
2006/0007/02 – 26/11/2007 (w)
2006/0007/03 – 07/01/2008 (w)
Tramstraat
1982/0010/01 – 19/11/2006 (o)
Viaductstraat
2004/0005/01 – 02/03/2005 (o)
2004/0005/02 – 08/09/2005 (w)
2004/0005/03 – 20/08/2007 (w)
2004/0005/04 – 03/03/2008 (w)
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dorpsgezichten
buurt- en voetwegen

zie kaart

zie kaart

vogelrichtlijngebied

neen

neen

habitatrichtlijngebied

neen

neen

Vlaams ecologisch netwerk
(VEN)

neen

Aardgat, vallei van de Kleinbeek

natuurreservaten

neen

neen

bosreservaten

neen

neen

beschermingszone
grondwaterwinning

neen

neen

bevaarbare waterlopen

neen

neen

onbevaarbare waterlopen

neen

Mene (categorie 2)
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3.4. Masterplan stationsomgeving Tienen
Hierna wordt het masterplan voor de stationsomgeving van Tienen beschreven. De voor de
voorliggende ruimtelijke uitvoeringsplannen belangrijke aspecten uit deel 1 van het masterplan worden
toegelicht: krachtlijnen, structuurschets en stadsontwerp.
3.4.1.

KRACHTLIJNEN
De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn geclusterd binnen vier hoofdthema’s: verbinden,
verplaatsen, versterken en verblijven. Deze centrale thema’s beschrijven samen het gedachtegoed van
de stedenbouwkundige visie van het masterplan. Ze vormen het fundament waarop veel van de
afwegingen en beslissingen in het ontwerpproces zijn genomen en bepalen in hoge mate de
voorgestelde toekomstige ruimtelijke structuur.
VERBINDEN
Bij verbinden gaat het om het herstellen van landschappelijke, stedelijke en/of infrastructurele relaties
die een belangrijke rol spelen in het stedelijk netwerk van Tienen: het natuurgebied Aardgat met de
vallei van de Grote Gete, het station met het centrum en het opheffen van de barrière tussen beide
spoorzijden.
Spoorpark als kader
De stationsomgeving bestaat uit een geheel van deelprojecten die geen duidelijke samenhang en/of
gezamenlijke identiteit vertonen. Door een duidelijk groen raamwerk te introduceren wordt de
stationsomgeving vastgehecht aan de natuurlijke ondergrond. Bovendien functioneert het groen
raamwerk als een aangename groene entree van Tienen en functioneert het als drager van bijkomende
functies (een groene loper voor ontwikkelingen). Nieuwe ontwikkelingen krijgen een aangename
adresfunctie.
Het spoorpark wordt de ruggengraat van de stationsomgeving.
Hoogwaardige infrastructurele verbindingen
Door middel van verschillende onderdoorgangen wordt de spoorbundel geperforeerd. Het toevoegen
van een brede verbinding t.h.v. het stationsgebouw is noodzakelijk om de barrièrewerking op te heffen.
Tegelijkertijd wordt hiermee ingezet op het creëren van nieuwe kwalitatieve stedelijke verbindingen
tussen beide zijden van het spoor en worden de perrons beter ontsloten.
Veranderende positie van het stationsgebied
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De stationsomgeving ligt excentrisch in de stadsplattegrond van Tienen. Een benadering waarbij wordt
ingezet op het creëren van een tweede stationsvoorkant met karakteristieke architectuur,
hoogwaardige publieke ruimte en bijkomend programma kan een verschuiving in de ‘mental map’ van
de inwoners en gebruikers teweeg brengen. De stationsomgeving komt op deze wijze centraler in
Tienen te liggen. Niet langer een eindpunt, maar intermediair tussen het dichte stadscentrum en de
hoogdynamische zone langs het spoor.
VERPLAATSEN
Verplaatsingen en uitwisselingsmogelijkheden tussen verschillende modi (voetgangers, fietsers,
openbaar vervoer, auto’s) zijn nergens zo randvoorwaardelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte
als in een stationsomgeving. Het stroomlijnen en vormgeven van de bewegingen vormen belangrijke
ontwerpopgaven.
Centraliseren van het pendelparkeren
De stationsbuurt ten noorden van de spoorlijn moet meer een verblijfskarakter krijgen. Het groot aantal
verspreid liggende pendelparkings domineren het beeld in de stationsomgeving, waardoor hier weinig
ruimtelijke kwaliteiten aanwezig zijn. Het dagelijks aankomen en vertrekken van vele pendelaars zorgt
voor een dynamiek die als katalysator voor de stationsomgeving moet dienen. Het masterplan probeert
enerzijds de ruimtelijke impact van het parkeren op de site te beperken en anderzijds het parkeren als
een kwalitatief element te integreren in het project. Het centraliseren van het pendelverkeer aan de
zuidzijde van het spoor in een landschappelijk ingepast parkeergebouw draagt bij aan het voorkomen
van zoekverkeer aan de centrumzijde en creëert een duidelijke centrale en bereikbare plaats voor
pendelaars in korte nabijheid van het treinstation vanaf de zuidelijke ring.
Verplaatsen stelplaats De Lijn
De stelplaats van De Lijn ligt momenteel als een wig langsheen Tramstraat. De langwerpige zone
hypothekeert op deze wijze toekomstige ontwikkelingen in de nabijheid van het station. Hiernaast zorgt
het busverkeer van en naar de stelplaats in Tramstraat voor overlast naar de bestaande woningen toe
en is de verbinding voor busverkeer onder het spoor niet ideaal. De Lijn is vragende partij om een
toekomstige uitbreiding van de stelplaats mogelijk te maken, dit is niet mogelijk op de huidige locatie.
Het herlokaliseren van de stelplaats naar een strategische locatie op een zo kort mogelijke afstand van
het busstation en/of busroutes laat nieuwe ruimtelijke opportuniteiten in korte nabijheid van het
station ontstaan.
Verbeteren toegankelijkheid voetgangers en fietsers
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De multimodale ontsluiting van de stationsomgeving wordt vanuit het STOPprincipe vormgegeven. In
het verbeteren van de toegankelijkheid wordt enerzijds het station als eindbestemming aantrekkelijker
gemaakt door de radiale routes aantrekkelijker en veiliger te maken in gebruik en door de aansluitingen
op de sporen te optimaliseren (fietsenstallingen naast spoortunnel, toegang mindervaliden,…).
Anderzijds gaat de stationsomgeving ook functioneren als draaischijf voor fietsers en voetgangers uit de
stad die de open ruimten rond Tienen willen bereiken. Naast de radiale lijnen wordt hiervoor ook een
systeem van laterale verbindingen aan het spoor uitgewerkt die de noodzakelijke verbindingen en
relaties moeten garanderen. Het beter bereikbaar maken van de zuidzijde van het station, dat
geïsoleerd ligt tussen de spoorbundel en het ’s avonds verlaten bedrijventerrein Grijpenveld is hierbij
een belangrijke opgave.
VERSTERKEN
In relatie tot de multimodale ontsluiting wordt de stationsomgeving versterkt en opgeladen met nieuwe
functies waar mensen kunnen werken, recreëren of juist ontspannen. Bezoekers- en
personeelsintensieve functies, met hoge dichtheid krijgen voorrang in deze ontwikkeling. Het gaat
hierbij niet enkel om het toevoegen van nieuwe architecturen of structuren, het creatief omgaan met
bestaande gebouwen is minstens even belangrijk.
De stationsbuurt wordt verdicht door een multimodaal knooppunt te voorzien
(trein/bus/fiets/voetganger/auto). Ook krijgen nieuwe functies een plaats. Een puntsgewijze invulling,
gelokaliseerd langs de belangrijke invalswegen en zichtassen, laadt het gebied op.
Herwaarderen bestaand patrimonium
Het stationsgebouw en het voormalig postgebouw vormen aan het stationsplein een herkenbaar en
vertrouwd beeld. Deze gebouwen krijgen, met respect voor de historische waarde, nieuw leven
ingeblazen. De ligging aan de spooronderdoorgang pleit voor een stationsgerelateerde functie om de
locatie maximaal te benutten.
Aan de andere zijde van het spoor bieden de beschermde stelplaats en het dienstgebouw van De Lijn
mogelijkheden voor herbestemming.
Introduceren nieuwe gebouwen
De stationsomgeving vormt de bron voor intensievere stedelijkheid aan weerszijden van het station.
Het ligt daarom voor de hand om in eerste instantie de relatie te leggen met de plek die nu het meest
gebruiksintensief is: het station zelf. De bestaande en nieuwe gebouwen aan weerszijden van het spoor
dienen een ruimtelijke dialoog met elkaar aan te gaan waardoor de ‘mentale’ barrière wordt verkleind.
Nieuwe gebouwen spelen in op bestaande aantrekkelijke zichten en hogere bouwvolumes leggen de
gewenste accenten.
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Door de toekomstige herontwikkeling en het introduceren van een nieuwe stationsvoorzijde komt de
stationsomgeving centraler in Tienen te liggen.
Het stedelijk gebied krijgt hierdoor een nieuwe presentatie langs Grijpenveld en het spoor.
VERBLIJVEN
Naast een belangrijk vervoersknooppunt kan een stationsomgeving voor veel mensen een aangename
woonomgeving vormen waar men goed is ontsloten en toch in de stad woont. Een ritmiek van
openbare ruimten, pleinen en parken, gelinkt aan de bestaande woonbuurten, wordt ingeschakeld om
vestigingslocaties van de bestaande woningen te verbeteren en om nieuwe woonontwikkelingen in de
stationsomgeving mogelijk te maken.
Landschappelijke elementen sturen de bebouwing
Het creëren van een spoorpark parallel aan de spoorzone vormt een belangrijke impuls om wonen langs
het spoor interessant te maken en is randvoorwaardelijk voor de ruimtelijke kwaliteit op deze locaties.
Op diverse plaatsen (Tramstraat, Viaductstraat, Zijdelingsestraat,…) is voldoende ruimte aanwezig om
hoogwaardige woonmilieus te voorzien die goed met de stad en het station zijn verbonden en waar de
nodige buffermaatregelen kunnen worden genomen.
Afwerken van de stad
De architectonische waarde van enkele gevelwanden langs het spoor is erg laag. De vele restruimten
tussen de bestaande woningen en de spoorzone zorgen ervoor dat op veel plaatsen voldoende ruimte
aanwezig is om de bestaande bebouwing aan te vullen met een voorzijde naar het spoor. Hierdoor
worden bestaande bouwblokken vervolledigd.
Langs de spoorzone worden voorkanten voorzien met een korrelgrootte die aansluit op de bestaande
straten en woningen. Aan de gevelwanden die grenzen aan het spoorpark dienen architectonische eisen
gesteld te worden als voorwaarde voor een levendige gebruiksintensiteit en sociale controle in de
parkzone.
Op plaatsen waar geen bebouwing gewenst is, vormen bijkomende groenstructuren een buffer tegen
ongewenste zichten.
Versterken van de radialen
Een netwerk van openbare ruimten, straten en tunnels garandeert de bereikbaarheid van de
woningencluster ten zuiden van het station. Het samenspel vormt aangename routes van en naar het
stadscentrum voor voetgangers en fietsers. Het spoorpark komt door deze ingrepen als een spin in een
web van routes te liggen. De verbetering van de routes is bepalend voor de bereikbaarheid en het
gebruik van de stationsomgeving als centrale plek voor omwonenden.
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3.4.2.

STRUCTUURSCHETS
De structuurschets bundelt de ruimtelijke concepten en geeft de ruimtelijke samenhang ertussen weer.
In het masterplan voor de stationsomgeving worden in de ontwikkeling van de stationsomgeving 4
deelsystemen onderscheiden die de basis vormen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op korte en
lange termijn:
- multimodaliteit;
- spoorlandschap;
- verkeersstructuur;
- stedelijke routes.

De directie van de Lijn Vlaams-Brabant heeft op 21 januari
2014 te kennen gegeven dat ze geen nieuwe stelplaats zal
bouwen in Tienen. Ook de piste van een alternatieve
invulling met een gemengd economisch programma wordt
verlaten. Daarom wordt het deel ‘ruimte voor
bedrijvigheid’ linksboven de structuurschets in het PRUP
niet langer meegenomen.

Bron: strategisch masterplan stationsomgeving Tienen (Omgeving)
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MULTIMODALITEIT
Door een hoogwaardige verknoping van verschillende vervoersmodi wordt de multimodaliteit gunstig
beïnvloed. De multimodaliteit krijgt vorm door:
- het treinstation gelegen tussen twee stationspleinen;
- het busstation gelegen naast een stationsplein en gekoppeld aan een spooronderdoorgang;
- comfortabele fietsenstallingen aan beide zijden van het spoor in de directe nabijheid van
spoortoegangen;
- ingerichte herkenbare voetgangersverbindingen met het stadscentrum en de omliggende
wijken aan beide zijden van het spoor;
- kiss and ride voorzieningen aan beide zijden van het spoor;
- een grote pendelparking ten zuiden van het treinstation op loopafstand van de
spoortoegangen.
SPOORLANDSCHAP
De geomorfologische structuur is de sturende onderliggende factor voor de ruimtelijke ontwikkeling. In
het spoorlandschap worden volgende componenten onderscheiden:
1. spoorpark;
2. Getevallei;
3. natuurgebied Aardgat;
4. Menevallei;
5. kleinschalig stedelijk groen binnen de Vesten.
VERKEERSSTRUCTUUR
De stationsomgeving wordt ontsloten volgens volgend verkeerssysteem:
1. de bereikbaarheid van de pendelparking wordt gegarandeerd via het systeem Zuidelijke Ring
(R27) – Grijpenlaan
2. de selectieve bereikbaarheid van de stationswijk aan de noordzijde van het spoor wordt
gegarandeerd door het systeem groene vesten – lokale wijkstraten
3. de selectieve bereikbaarheid van de woningen aan Tramstraat wordt gegarandeerd door het
systeem Leuvensestraat- Tramstraat
4. Leuvensestraat als stedelijke as
5. de selectieve bereikbaarheid van de woningen in de omgeving van de Gete wordt
gegarandeerd door het systeem Mulkstraat of Getestraat - invalsweg.
STEDELIJKE ROUTES
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De laterale relaties langs het spoor en de radiale relaties van en naar het stadscentrum worden
geoptimaliseerd door het vervolledigen en introduceren van volgende stedelijke routes voor langzaam
verkeer:
1. functionele fietsroutes parallel aan beide zijden van het spoor;
2. stedelijke verbinding tussen stadscentrum en Aardgat via nieuwe spooronderdoorgang;
3. commerciële verbinding over Vierde Lancierslaan richting centrum;
4. functionele verbinding richting centrum;
5. groene verbinding richting Arena-project – naar centrum.
3.4.3.

STADSONTWERP
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Met behulp van de krachtlijnen, ontwerpend onderzoek op perceelsniveau en veelvuldig overleg met
partners en stakeholders is een stadsontwerp uitgewerkt. Met het stadsontwerp worden de
krachtlijnen getoetst op het terrein.

Het stadsontwerp geeft de verschillende deelprojecten weer, waarmee de stationsomgeving van Tienen
in staat zal zijn een eigen identiteit af te dwingen. Elk onderdeel is niet los van het geheel te
beschouwen, maar werkt ondersteunend en in wisselwerking met de visie op het volledige gebied. Het
plan heeft betrekking op de belangrijkste ingrepen in het stadsdeel, ingrepen die de stedelijke ruimte
vormgeven en die een belangrijke impact hebben op de bestaande en nieuwe gebouwen en de
openbare ruimte.
Het stadsontwerp is flexibel en aanpasbaar in tijd. Ten eerste leveren afgebakende projectzones een
logische verdeling op in deelgebieden, waarbij elk deelgebied onafhankelijk in de tijd gerealiseerd kan
worden. De tweede vorm van flexibiliteit is programmatisch. Per ontwikkelingsgebied is in het
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stadsontwerp een karakteristieke invulling voorgesteld die past bij de aangetroffen situaties en de
huidige marktvraag. Als in de toekomst omstandigheden veranderen en om een andere invulling
vragen, blijft dit mogelijk binnen de ruimtelijke opbouw van het masterplan.
Op basis van het stadsontwerp werden per deelgebied een aantal cijfers en randvoorwaarden in beeld
gebracht. Het gaat om volgende gebieden:
1. stationsknoop
2. Tramstraat
3. Leuvenselaan
4. Gete
5. Aardgat
6. Grijpenveld
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – stad’ is de juridische vertaling van
de krachtlijnen van de stationsknoop ten noorden van de sporen (veld stationsplein) en een deel van de
Leuvenselaan.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘stationsomgeving Tienen – park’ is de juridische vertaling van
de krachtlijnen van de stationsknoop ten zuiden van de sporen (veld parkeergebouw), de Tramstraat en
een deel van de Gete.
In het volgende hoofdstuk wordt de gewenste ruimtelijke structuur beschreven aan de hand van de
uitgangspunten van het masterplan. In de tabel wordt aangegeven hoe deze randvoorwaarden,
rekening houdend met de milieuoverwegingen van het plan-MER werden vertaald in het verordenend
deel van beide provinciale ruimtelijk uitvoeringsplannen (stedenbouwkundige voorschriften en grafisch
plan). De tabellen die in het volgende hoofdstuk worden gebruikt zijn als volgt opgebouwd.

Verwijzing
naar
deelgebied
Masterplan

Verwijzing
naar veld
Masterplan

MASTERPLAN
INGREEP
Bondige
omschrijving
ingreep

Verwijzing
naar
deelgebied

Verwijzing
naar veld
Masterplan

Ingreep
Bondige
omschrijving
ingreep

OMSCHRIJVING
Omschrijving van de in het
referentieontwerp van het
masterplan voorgestelde
ingrepen met mogelijke
ontwerpvarianten

KWANTITATIEF
Indicatieve inschatting (op basis
van referentieontwerp masterplan)
om de grootteorde van het
voorgestelde programma te
duiden.

Aandachtpunten vanuit de plan-MER
De overname van aandachtspunten vanuit de planMER gebaseerd
op de eindsynthese van het definitief planMER. Deze
aandachtspunten worden per discipline beschreven

PRUP
BESTEMMING
Beschrijving hoe deze voorgaande
uitgangspunten vertaald worden in het
grafisch plan en de
bestemmingsvoorschriften

INRICHTING
Beschrijving hoe deze voorgaande
uitgangspunten vertaald worden in de
specifieke inrichtingsvoorschriften

Vertaling in PRUP
Beschrijving hoe deze voorgaande uitgangspunten vertaald worden in het Provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
maatregelen die direct vertaald kunnen worden in het grafisch plan en/of de
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Masterplan

voorschriften van het PRUP, maatregelen die van belang zijn voor het vervolgtraject
(ontwerp, vergunningen) en flankerende maatregelen die tot de bevoegdheid
behoren van andere actoren dan de partners van het Masterplan.

Het is belangrijk om op te merken dat het referentieontwerp van het strategisch masterplan slechts één
van de mogelijke invullingen voor de stationsomgeving is. Het zijn bijgevolg niet de concrete ingrepen
en kwantitatieve gegevens, maar het zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor de stationsomgeving die
binnen de ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn vertaald. Beide uitvoeringsplannen behouden zo hun
flexibiliteit om te kunnen inspelen op veranderende situaties, (technische) kennis en inzichten.
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4.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
4.1. Selectie deelgebieden
Beide provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen een aantal gebieden herbestemmen om de
gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. De detailleringsgraad van de provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplannen houden rekening met de flexibiliteit van het masterplan en zal bijgevolg niet hoog
liggen.
Daarnaast zijn er ook gebieden waar in het masterplan bepaalde ontwikkelingen voorzien worden, maar
die niet herbestemd moeten worden, omdat de huidige bestemming deze ontwikkelingen reeds
mogelijk maakt. Deze gebieden maken geen deel uit van de uitvoeringsplannen. Het gaat om:
deelgebied Aardgat , deelgebied Grijpenveld en een deel van deelgebied Gete.

LEUVENSELAAN

AARDGAT
TRAMSTRAAT
STATIONSKNOOP
GRIJPENVELD

GETE
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4.2. STATIONSKNOOP
4.2.1.

SITUERING EN BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND
De stationsknoop vormt het kloppend hart van de stationsomgeving en vormt de schakel tussen de
binnenstad en de bedrijvenzone.
De buurt tussen de historische stadskern en het station is historisch-morfologisch met het station
vergroeid. De structurerende assen in het gebied, Leuvenselaan en Vierde Lancierslaan worden
ondersteund door statige burgerwoningen. De overige straten kennen een dense bebouwingsstructuur
rond grotere binnenhoven. Aan de noordzijde van de sporen domineren open grote ruimten,
restgebieden en parkeerplaatsen het beeld. Het stationsplein heeft een beperkte leesbaarheid en
belevingswaarde. Gebouwen staan leeg, winkels trekken weg.
Aan de zuidzijde van de sporen ligt een langwerpige zone die vandaag als een echte ‘achterkant’ te
beschouwen is. De huidige pendelparking, opgebouwd uit een groot verhard vlak, domineert het
ruimtelijk beeld. Inwoners uit het stadscentrum hebben geen enkele aanleiding om deze zijde te
bezoeken.

4.2.2.

RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN VANUIT HET MASTERPLAN
Verdichting, verbeteren van de relaties tussen beide zijden van het spoor en intensivering van het
ruimtegebruik vormen de belangrijkste krijtlijnen voor de ontwikkeling van de stationsknoop.
Aan de noordzijde van de sporen wordt ingezet op het herbestemmen van bestaande gebouwen en het
toevoegen van nieuwe gebouwen om een volwaardig gezicht naar het spoor te ontwikkelen. De
inrichting van de publieke ruimte vormt een aanleiding om naar het stadscentrum te trekken.
Aan de zuidzijde wordt een tweede stationsgezicht gecreëerd door de inplanting van een grootschalig
parkeergebouw en een volledige herinrichting van het publiek domein. Een groen stationspark (tussen
parkeergebouw en spoor) accentueert de relatie langsheen het spoor en kadert het nieuwe
programma. Een verlaagd en dynamische vormgegeven stationsplein sluit aan op de nieuwe
tunnelonderdoorgang.
De stationsknoop heeft een sterke multifunctionele invulling die het stedelijk karakter van de
stationsomgeving bepaalt.
De stationsknoop is opgedeeld in twee velden, elk gekarakteriseerd door specifieke randvoorwaarden
en met een eigen profiel dat zich uit in concrete programmaopties. Volgende samenhangende delen
worden onderscheiden:
- veld stationsplein
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- veld parkeergebouw.
VELD STATIONSPLEIN
Profiel
Het veld stationsplein is de belangrijkste centrale ruimte in de stationsomgeving. Het is gelegen op een
zichtlocatie vanuit de spoorzone, Zijdelingsestraat en de binnenstad (Vierde Lancierslaan). Dit maakt de
zone uitermate geschikt voor functies die baat hebben bij een goede zichtlocatie. Tegelijkertijd vraagt
de prominente ligging om hoogstaande architecturale oplossingen. Het gewenste programma is een mix
tussen publieke en private programma’s waardoor levendigheid ontstaat op alle momenten van de dag
en week.
Stadsontwerp
De inplanting van een nieuwe brede spooronderdoorgang met perronaansluitingen (trappen, liften)
vormt aanleiding voor een aantal fundamentele veranderingen in de directe omgeving van het
stationsgebouw. De inrichting van het stationsgebouw kan worden afgestemd op het toevoegen van
een interne tunneltoegang die uitgeeft op Vierde Lancierslaan. Dit wordt door de NMBS-Holding verder
onderzocht.

In het stationsgebouw blijven de loketten, verschillende kleine winkels, een restaurant en interne
gebruikslokalen opgenomen. De formele stedenbouwkundige opzet van het stationsplein blijft
behouden waarbij de belijning en de footprint van de gebouwen zijn vastgelegd. De oostelijke zijde van
het stationsgebouw kan worden ingekort om de stedelijke verbinding in de richting van perron 1 beter
uit te voeren. Omwille van de technische en financiële haalbaarheid en de toetsing aan Ruimte &
Erfgoed blijven verschillende varianten in de toekomst mogelijk (zie masterplan).
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Het bestaande postgebouw wordt samen met een nieuwbouw aanzien als een belangrijke katalysator
voor de stationsontwikkeling. Het project bundelt verschillende programma’s en zorgt tevens voor een
belangrijke opwaardering van de beeldwaarde. Het project wordt bij voorkeur als één geheel
ontwikkeld. Het ontwerp gaat uit van het toevoegen van een nieuw volume tussen het voormalig
postgebouw en perron 1. Dit nieuwe volume wordt strategisch in het bestaande talud geschoven zodat
een interessant split-level ontstaat. Op het onderste niveau (aansluitend op Ijzerwegstraat) is plaats
voor een fietsenstalling met fietspunt. Dit niveau krijgt licht en lucht langs verschillende zijden. De korte
afstand tot het postgebouw maakt de ontwikkeling geschikt om als geheel, eventueel zelfs met
verbindingen te organiseren.
Het stationsplein wordt omgevormd tot een parkeervrij stedelijk plein met een hoge verblijfskwaliteit
en vormt de toegang tot de nieuwe functies.
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N.M.B.S. heeft haar dochteronderneming Eurostation aangesteld om de ontwikkeling van de postsite op
te nemen. Voor dit project werd een overeenkomst met de stad Tienen gesloten. N.M.B.S. wenst
daartoe haar terreinen, inclusief de huidige opstanden (waaronder het voormalige Postgebouw), te
verkopen onder voorwaarde van de realisatie van een project met geïntegreerde publieke
fietsenstalling voor 800 fietsen en een fietspunt. Deze oproep wordt gericht aan bouwteams bestaande
uit projectontwikkelaars en ontwerpers. De concrete invulling van de terreinen grenzend aan het
postgebouw zal dus door deze ontwikkeling bepaald worden. Het is duidelijk dat er nog mogelijke
varianten mogelijk zijn op de in het masterplan voorgestelde ontwikkeling. Deze flexibiliteit wordt dan
ook in de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP ingeschreven.
De in het kader van de lopende gunningsprocedure ingediende ontwerpvarianten tonen verschillende
mogelijkheden en schaalverhoudingen tussen de nieuwe bebouwing en de bestaande omgeving
(stationsgebouw, voormalig postgebouw en de omliggende bebouwing van de Ijzerenwegstraat). De
verschillende ontwerpen hebben als gemeenschappelijk uitgangspunt om met nieuwbouwvolume de
nodige afstand te bewaren ten opzichte van het bestaande stationsgebouw. Hierdoor ontstaat een
interessante publiek ruimte waardoor de langsgevel van het postgebouw (zie foto hierlangs) tot haar
recht komt. De vloeroppervlakte die hierdoor verloren raakt, kan gecompenseerd worden door een
hoger bouwvolume toe te laten aan het spoor, met een graduele afbouw naar de Ijzerenwegstraat,
waar de schaal aansluit op die van de omgeving.
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VELD PARKEERGEBOUW
Profiel
Het profiel van de zone wordt bepaald door de goede multimodale ontsluiting. De autobereikbaarheid
voor korte bezoeken is echter minder goed, waardoor de vestigingsvoorwaarden voor bijkomend
commercieel programma onvoldoende zijn. Dit wordt nog versterkt doordat er geen zichtbaarheid
vanaf ‘een weg’ is.
De openbare groene publieke ruimte tussen het parkeergebouw en de spoorzone bepaalt in grote mate
de kwaliteit van de ruimte. Door de beperkte breedte van de zone wordt gestreefd naar een verweving
van de parkeerfunctie met bijkomend programma. Een goede aansluiting op de omliggende
woonbuurten en een gemengd woon/werkprogramma moeten bijdragen tot een leefbare omgeving,
ook buiten de kantooruren en in de weekenden.
Stadsontwerp
De inplanting van het grootschalig parkeergebouw is bepalend voor de inrichting van het veld. In het
stadsontwerp is geopteerd het parkeergebouw van de sporen weg te schuiven tot in het bestaande
talud van Tramstraat. De routes op Tramstraat worden verplaatst in de richting van de sporen waardoor
Tramstraat verwijderd kan worden.
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In een ruimtelijke dialoog met de bestaande en nieuwe bebouwing aan de stadszijde vormt een
kopgebouw een baken in de omgeving. Het kopgebouw bevat een gemengd woon/werkprogramma.
De zone tussen het parkeergebouw en de sporen wordt plaatselijk verlaagd zodat de aansluiting op de
nieuwe spooronderdoorgang verbetert. Hier wordt een tweede stationsplein voorzien. Het vormt het
hart van het spoorpark. Verbindingen naar de toegang tot het parkeergebouw worden voorzien en een
Kiss & Ride wordt in deze zone toegevoegd.
De ontsluiting van het parkeergebouw vindt plaats via Grijpenlaan op de Zuidelijke Ring. Hierbij is een
doorsteek (éénrichting) naar Tramstraat niet meer mogelijk (wel bij calamiteiten). Het oostelijk
deelproject binnen het veld (dierenasiel of alternatieve functie) wordt via Viaductstraat ontsloten.
De hoeveelheid verhardingen blijft beperkt en het spoorlandschap wordt uitgewerkt als dynamische
afwisseling tussen (betreedbare) grasvelden, beplantingsgroepen en verspreide bomen.
In het spoorlandschap is tevens ruimte voor een doorgaande fietsverbinding richting Viaductstraat die
op de stedelijke onderdoorgang aansluit. Een fietsenstalling voor minstens 200 fietsen krijgt naast de
tunnel een plaats.
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3.5.2.3 VERTALING NAAR VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STATIONSKNOOP

Veld
stationsplein
(PRUP
‘stationso
mgeving
Tienen –
stad’)

MASTERPLAN
INGREEP
modernisering
stationsgebouw

vernieuwing
postgebouw en
nieuwbouw

verhogen
toegankelijkheid perrons

OMSCHRIJVING
Modernisering van het
bestaande
stationsgebouw in functie
van hedendaagse noden
van een station
(loketfuncties,
trafficgerelateerde
kleinhandel,…)
Vernieuwing bestaande
postgebouw in functie
van een kleinhandels-,
kantoor- en/of
woonprogramma. De
bebouwbare oppervlakte
van het terrein zal
uitgebreid worden door
een nieuwbouw met
kantoor- en/of
woonfunctie toe te laten
op de huidige
achtergelegen parking. In
deze nieuwbouw worden
ook een fietspunt en
fietsenstalling
ondergebracht.
De toegankelijkheid van
de perrons voor
mindervaliden wordt
verhoogd, onder meer
door het voorzien van
een voldoende brede
tunnel, aangepaste liften
en trappen.

KWANTITATIEF
Trafficgerelateerde
kleinhandel minder
dan 1000 m².

Bestaand
postgebouw ca.
800 m²,
nieuwbouw ca.
1800 m² kantoren,
handel en/of
wonen. De
fietsenstalling in de
nieuwbouw wordt
voorzien op
minimaal 700
plaatsen. Het
fietspunt beslaat
140 tot 200 m².

PRUP
BESTEMMING
Veld 'stationsplein' wordt bestemd als
zone 'stationsomgeving Tienen stationsplein'. Alle activiteiten die nodig
zijn voor een optimale organisatie van het
openbaar vervoerknooppunt zijn
toegelaten binnen deze zone. Bovendien
wordt een verweving tussen
personeelsintensieve activiteiten
(kantoren, dienstverlening, ...),
bezoekersintensieve activiteiten (
loketfunctie, busstation, ...) en wonen
beoogd.
De zone omvat de omgeving van het
stationsgebouw, het voormalige
postgebouw en de achterliggende kleine
pendelparking.
De lokalisatie van het fietspunt wordt niet
vastgelegd, omdat nog meerdere opties
daarvoor mogelijk zijn.

INRICHTING
Voor de inrichting van deze zone is een
inrichtingsplan verplicht.
VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK
VAN HET INSTRUMENT 'INRICHTINGSPLAN'
Binnen deze zone wordt de realisatie van
het strategisch masterplan beoogd.
Aanvragen voor stedenbouwkundige
vergunningen voor nieuwbouw en
verkavelingsvergunningen moeten
vergezeld zijn van een samenhangende
inrichtingsstudie. Deze inrichtingsstudie
bevat informatie over de globale ordening
van het gebied, meer bepaald het
samengaan van de verschillende functies in
het gebied, de terreinbezetting,
vloeroppervlakte, hoogte, aard en
inplanting van de gebouwen, openbare
groene en verharde ruimten, wandel- en
fietspaden en de verkeersorganisatie en
het parkeren in relatie met de omringende
gebieden. Daarbij verantwoordt de
inrichtingsstudie de wijze waarop invulling
gegeven wordt aan de plandoelstellingen.
Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag heeft
de initiatiefnemer de keuze: ofwel voert hij
een volgend stuk uit van de eerste
inrichtingsstudie of hij dient uiterlijk bij zijn
aanvraag een gewijzigde inrichtingsstudie
in, mits respect voor de reeds vergunde
ontwikkelingen in de zone.
Het inrichtingsplan maakt deel uit van het
dossier betreffende de aanvraag tot
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stedenbouwkundige vergunning en wordt
als dusdanig meegestuurd aan de
adviesverlenende instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure
voor de behandeling van deze aanvragen.
Een door de deputatie goedgekeurd
strategisch masterplan en/of
inrichtingsplan kan aangewend worden als
inrichtingsstudie.

Veld
pendelparking
(PRUP
‘stationso
mgeving

parkeergebouw

Bouw van een
gecentraliseerde
pendelparking in een
parkeergebouw. Het
parkeergebouw zal zo
veel mogelijk

De parking wordt
voorzien voor 1650
wagens. Dit dekt
de behoefte
binnen de
planperiode (2010-

De zone van het parkeergebouw wordt
bestemd als een zone 'stationsomgeving
Tienen – stationsknoop’ Deze zone omvat
de huidige grote pendelparking aan de
zuidzijde en de achterliggende tramstraat.
De zone omvat eveneens delen van de

Binnen deze zone gelden specifieke
inrichtingsbepalingen:
Het behoud van het historisch patrimonium
staat voorop en de cultuurhistorische
aspecten van de gebouwen en omgeving
zijn richtinggevend. Binnen deze context
moet er de ruimte blijven om deze
gebouwen op een hedendaagse manier zijn
karakteristieke uitstraling terug te geven.
Het verbouwen, met inbegrip van beperkte
afbraak, van deze gebouwen is dus
mogelijk, maar steeds met respect voor
hun culturele, historische en/of esthetische
waarde. Volledige herbouw is uitgesloten,
behoudens in gevallen van overmacht.
Aanpassingen aan deze gebouwen dienen
te kaderen binnen een globale visie op het
stationsplein, waarbij de initiële
symmetrische opbouw van het
stationsgebouw en het stedenbouwkundig
plan richtinggevend zijn
Voor de inrichting van de zone
'stationsomgeving Tienen – stationsknoop’
gelden specifieke inrichtingsbepalingen
met betrekking tot het parkeergebouw:
1. De inplanting, bouwvolume en
vormgeving van de pendelparking
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Tienen –
park’)

bovengronds voorzien
worden. Het ontwerp van
het gebouw moet
maximaal rekening
houden met de
bestaande topografie.

2025). Een
uitbreiding op
lange termijn moet
mogelijk blijven.

aangrenzende bedrijfspercelen. Het
weerhouden scenario voor het
parkeergebouw in het masterplan
noodzaakt het inlijven van delen van deze
percelen. Verder onderzoek op
projectniveau moet uitwijzen of de
realisatie van het parkeergebouw ook
mogelijk is zonder inname van deze
percelen. Het PRUP probeert aan de
betrokken bedrijven de nodige
rechtszekerheid te geven. De in grondkleur
aangegeven bestemming worden enerzijds
beperkt tot de realisatie van
spoorinfrastructuur en spoor gerelateerde
activiteiten (pendelparking) en anderzijds
verruimd tot regionale bedrijven. Er is een
bouwbeperking van toepassing zolang de
infrastructuur niet is gerealiseerd. Dit
moet de normale bedrijfsvoering op deze
percelen mogelijk houden gedurende de
periode voorafgaand aan de
verwerving/realisatie van de
pendelparking. Na aanleg van de
infrastructuur kunnen voor het gedeelte
van de zone dat niet werd benut, de
voorschriften van de aangrenzende
bestemming ten volle toegepast worden.
Het concrete ontwerp van de parking is
nog niet definitief en dit voorschrift maakt
het mogelijk om de delen die niet
ingenomen worden door de infrastructuur,
bij de bedrijvenzone te blijven betrekken.
Tot de realisatie en exploitatie van de
verkeers- en vervoersinfrastructuur geldt
een verbod om vergunningsplichtige
gebouwen en overdekte constructies op te
richten.

2.

3.

wordt afgestemd op de in de
omgeving aanwezige bebouwing
en aangrenzende en/of geplande
publieke ruimten. In het bijzonder
wordt daarbij in het ontwerp
aandacht gegeven aan de
ruimtelijke impact van deze
grootschalige functie naar het
spoorpark en de kleinschaligere
bebouwing aan de Tramstraat
Met uitzondering van de niet van
het openbaar domein zichtbare
gevels, grenzend aan de
achterliggende bedrijven, dienen
alle gevels een hoogwaardige
afwerking te krijgen.
Daarbij dient eveneens rekening
gehouden te worden met de
mogelijke zichtbaarheid van het
bouwvolume vanuit het ruimere
stadslandschap..
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aanpassing
Grijpenlaan

De ontsluiting van het
parkeergebouw gebeurt
over een zo kort mogelijk
tracé vanaf de bestaande
Grijpenlaan. De
Grijpenlaan zelf zal
(zoveel als mogelijk
binnen haar huidige
profiel) aangepast
worden aan de verhoging
van de verkeersbelasting.
Mogelijks houdt dit ook
een beperkte aanpassing
in van de aansluiting van
de Grijpenlaan op de R27.

Er wordt 1
ontsluitingspunt
voorzien.

opheffen
Tramstraat

Het parkeergebouw zal
deels gebouwd worden
op de bedding van
huidige Tramstraat (holle
weg achter de huidige
pendelparking). Deze weg
wordt dus deels
opgeheven

kopgebouw

Bouw van een
kopgebouw in de hoek
van de huidige tramstraat
met de Grijpenlaan. Het
programma wordt
omwille van de
onzekerheid over de
marktvraag open gelaten.

Het grootste deel
van de Tramstraat
zal dus uit het
openbaar domein
worden getrokken.
Een beperkt deel
ter ontsluiting van
een mogelijke
kleinschalige
functie in het
zuidoosten zal
blijven bestaan.
Ca. 6000 m²
kantoren en
wonen, ca. 500 m²
commerciële
functies en/of
voorzieningen
gericht op
pendelaars.

Het PRUP laat de flexibiliteit open om de
ontsluiting ook te realiseren over het
perceel 214 N naar de Walstraat, en dan
naar de Grijpenlaan. De Walstraat is daar
voldoende op voorzien qua profiel.
De mogelijke ontsluitingen (gemotoriseerd
verkeer) van het parkeergebouw worden
via de overdruk 'ontsluiting
gemotoriseerd verkeer' indicatief
vastgelegd.
De toegelaten handelingen en activiteiten
zijn het aanleggen of herstellen van
openbare wegenis, aanhorigheden,
nutsvoorzieningen, groenaanleg en
straatmeubilair. Alle overige constructies
zijn verboden.
De overduk 'openbare wegenis' loopt ter
hoogte van het parkeergebouw niet door.

Het PRUP bepaalt dat de parking
verplichtend wordt ontsloten via de
Grijpenlaan en/of de Walstraat.
De exacte inplantingen van de
ontsluitingen zijn indicatief aangeduid

De zone van het kopgebouw wordt
opgenomen in de ‘zone voor
stationsomgeving Tienen –
stationsknoop’.
In deze zone wordt een verweving tussen
personeelsintensieve activiteiten
(kantoren, dienstverlening, ...),
bezoekersintensieve activiteiten (

In de specifieke inrichtingsbepalingen
wordt aandacht gevraagd voor:
1. De bakenfunctie binnen de
stationsomgeving
2. De ruimtelijke dialoog met de
bestaande en nieuwe bebouwing,
onder meer met de schaal en
verhouding van het
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In het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan
zullen verschillende
mogelijke bestemmingen
toegelaten worden:
wonen, kantoren,
kleinschalige detailhandel
en voorzieningen gericht
op pendelaars.

inrichting
spoorpark

Inrichting van een park
(deel van het spoorpark)
langsheen de sporen. Het
park bestaat uit een
afwisseling van groene
ruimten en verharde
ruimte (fietspaden,
fietsenstalling, toegang
tot een tunnel onder de
sporen, toegang tot het
zijspoor, kiss-en-ride).
Voor de inrichting zijn
beperkte uitgravingen ten
opzichte van het huidige
maaiveld mogelijk.

loketfunctie, busstation, ...) en wonen
beoogd..
Het PRUP laat de nodige flexibiliteit voor
het ontwerp van het kopgebouw. Indien
het ontwerp van het parkeergebouw dit
toelaat kan het gemengd programma
ruimer worden uitgewerkt, waardoor de
relatie tussen de spoortunnel en de
omgeving van de Tramstraat optimaal kan
vorm gegeven worden.
In dit deel van het
spoorpark wordt
een verhouding
50-50 % groenverhard
vooropgesteld.
De fietsenstalling
in deze zone wordt
voorzien op
minimaal 200
plaatsen.

Het spoorpark wordt ter hoogte van de
centrale zone opgenomen in de ‘zone voor
stationsomgeving Tienen- stationsknoop’.
Deze zone is net zoals de zone voor park
bestemd voor de inrichting en aanleg van
een park dat volledig publiek toegankelijk
is. De andere inrichting en comforteisen
van de centrale zone van het spoorpark
rechtvaardigt een meer flexibele
bestemming. Tevens biedt dit
mogelijkheden om onder het spoorpark
delen van de pendelparking te realiseren,
waardoor de afstand voor pendelaars tot
de spoortunnel kan verkort worden.
Bepaalde onderdelen van het spoorpark
worden gevormd door de taluds van de
sporen. Wijzigingen aan de taluds in
functie van de aanleg, het functioneren, of
aanpassing van spoorinfrastructuur en
aanhorigheden is ten allen tijde mogelijk,
en doet dus geen afbreuk aan de
algemene bestemming.

stationsgebouw en de
beschermde gebouwen van de
buurtspoorwegen.

Voor de zone 'stationsomgeving Tienen'
wordt een inrichtingsstudie verplicht. Het
herstructureren van de publieke ruimte en
de infrastructuur, met als doel het
verbeteren van de landschappelijke
structuur en de belevingswaarde van de
stationsomgeving, de ecologische kwaliteit
in de ruime omgeving, de relatie tussen de
stationsomgeving en de zuidelijke
woonwijken, de representativiteit van de
nieuwe ontwikkelingen staan voorop.
Het park kan in de zone voor
stationsomgeving (tussen de overdrukzone
voor parkeergebouw en de sporen)
plaatselijk verlaagd zodat de aansluiting op
de nieuwe spooronderdoorgang verbetert.
In deze zone kunnen verbindingen tussen
de spoortunnel en de toegang tot het
parkeergebouw en een Kiss & Ride worden
voorzien. Een fietsenstalling voor minimaal
200 fietsen krijgt naast de tunnel een
plaats. De hoeveelheid verhardingen blijft
beperkt en het spoorlandschap wordt
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uitgewerkt als dynamische afwisseling
tussen (betreedbare) grasvelden,
beplantingsgroepen verspreide bomen.
In het spoorlandschap is tevens ruimte
voor een doorgaande fietsverbinding
richting Viaductstraat die op de stedelijke
onderdoorgang aansluit.
Voor de realisatie van het fietspad wordt
een overdruk 'voet- en fietswegen'
indicatief voorzien.

behoud
bestaande LCIantenne

De bestaande LCIantenne blijft voorlopig
behouden. Op termijn
biedt deze site ruimte
voor uitbreiding van het
parkeergebouw.
4.2.3.

Voor de voet- en fietswegen, indicatief
aangegeven op grafisch plan, worden
volgende inrichtingsprincipes vastgelegd:
1. Deze wegen moeten op de
aangeduide assen ingeplant
worden met een maximaal
mogelijk afwijking van 5 m langs
weerszijden van de as.
2. De breedte van de voet- en
fietswegen bedraagt maximaal
5,00, en de vrije doorgang voor
fietsers zal steeds minimaal 3,00m
en voor voetgangers minimaal
2,00 m bedragen..

De LCI-antenne bevindt zich in de zone
'stationsomgeving Tienen stationsknoop'. In deze zone zijn
spoorinfrastructuur en spoorgerelateerde
activiteiten toegelaten.

AANDACHTSPUNTEN VANUIT DE PLANMER
De overname van aandachtspunten vanuit de planMER in de tabel hieronder , baseert zich op de
eindsynthese van het definitief planMER.

STATIONSKNOOP

Veld
stationsplein
(PRUP

Ingreep
modernisering
stationsgebouw
vernieuwing
postgebouw en

Aandachtpunten vanuit de plan-MER
Mens - mobiliteit:
In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is er een
duidelijk positief netto-effect te verwachten: de verkeersafname t.g.v. het
verdwijnen van de ca. 375 parkeerplaatsen op de twee pendelparkings aan de

Vertaling in PRUP
Mens - mobiliteit:
Er worden in dit PRUP specifieke parkeernormen
opgelegd, die een afwijking vormen op de
stedenbouwkundige verordenig van de Stad Tienen op
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stationso
mgeving
Tienen –
stad)

nieuwbouw
verhogen
toegankelijkheid
perrons

voorkant van het station compenseert ruimschoots het bijkomend autoverkeer
van de nieuwe ontwikkelingen (postgebouw en omgeving, kop van het
stationsplein). [planMER pg 159]
Voor de zwakke weggebruikers kan het plan duidelijk positief beoordeeld
worden. Volgende elementen verhogen het comfort en de veiligheid van fietsers
en voetgangers: de verkeersontlasting van de stationswijk door het verdwijnen
van de pendelparkings, de verplaatsing en verbreding van de tunnel onder het
spoor aan het station, waardoor deze beter toegankelijk wordt voor voetgangers
en fietsers (weliswaar met de fiets aan de hand), de uitbreiding en reorganisatie
van het aanbod aan fietsenstallingen rond het station [planMER pg 160]
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving
moeten “zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra
parkeerdruk genereren, maar in functie van een duurzaam parkeerbeleid
kunnen en moeten er toch vrij strenge parkeernormen op toegepast worden.
Deze functies moeten ook over voldoende fietsenstallingen beschikken. Of
parkeernormen moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige
voorschriften van het PRUP wordt vanuit het plan-MER open gelaten. De
essentie is dat ze effectief geïmplementeerd worden, en geïntegreerd worden
binnen het overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In het kader van
een duurzaam parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst voor de
stationsomgeving het bestaand parkeerreglement te herzien. [planMER pg 161]
Geluid en trillingen
In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is het
effect van het verdwijnen van de pendelparkings aan de voorkant van het
station op het vlak van geluid te verwaarlozen. In de Vierde Lancierslaan is het
actueel LAeq-niveau kritisch te noemen t.g.v. de piekgeluiden van de talrijke
buspassages. Los van het Masterplan is het wenselijk dat de geluidsoverlast
t.g.v. busverkeer in de Vierde Lancierslaan beperkt wordt. [planMER pg 161]
Lucht
Aangezien verkeer de enige relevante luchtemissiebron is van het Masterplan,
liggen de conclusies voor de discipline lucht logischerwijs in de lijn van die voor
de discipline mens-mobiliteit. In de stationswijk (tussen de spoorweg en de
binnenstad van Tienen) is er een (beperkt) positief effect te verwachten door
het verdwijnen van de pendelparkings aan de voorkant van het station
Voor alle geplande nieuwbouw en verbouwingen geldt dat gebruik gemaakt
moet worden van energiezuinige bouwtechnieken. [planMER pg 162]
Bodem en grondwater

het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen
buiten de openbare weg. De afwijkingen worden
verantwoord vanuit de ligging in de nabijheid van een
openbaar vervoersknoopppunt (zie 5 Parkeernormen)

Geluid en trillingen
Niet relevant op planniveau

Lucht
Niet relevant op planniveau
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Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe uitgravingen zouden
plaatsvinden (twee of meer ondergrondse bouwlagen), waardoor de bouwput
tot (ver) onder de grondwatertafel reikt en bemaling noodzakelijk is, bestaat het
risico op stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of
het aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om
deze risico’s tot een minimum te beperken, moet in dat geval een gesloten
bouwput voorzien worden met diepwanden en retourbemaling.
Bij afvoer en verwerking van grond en afbraakmateriaal moet per definitie
voldaan worden aan de bepalingen van resp. de Vlarebo- en de Vlareawetgeving. [planMER pg 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en
kleinhandel, kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via
een volledig gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (nieuwe busstelplaats, parkeergebouw). . [planMER pg 163]

Bodem en grondwater
Niet relevant op planniveau

Fauna en Flora
Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet bekeken worden in welke
mate ze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit,
b.v. via het voorzien van nestgelegenheid voor broedvogels. [planMER pg 163]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
T.a.v. het bouwkundig erfgoed zijn de effecten ofwel positief (renovatie /
herbenutting van het treinstation en het postgebouw), ofwel niet significant
(voor het overig waardevol bouwkundig erfgoed). De renovatie van het
stationsgebouw en het postgebouw en de aanpalende nieuwbouw moeten
gekaderd worden in een algemene visie op het stationsplein en omgeving,
waarbij de ensemblewaarde als classicistisch geheel zoveel mogelijk moet
behouden en versterkt worden. Om de pleinsymmetrie te versterken moet het
mogelijk gemaakt worden om op termijn een nieuwbouw in te planten aan de
NW zijde van het stationsplein. Dit vereist evenwel een volledige reorganisatie
van het busstation.
Significant negatieve effecten zijn wel te verwachten op vlak van archeologie,
vooral t.a.v. de Gallo-Romeinse vicus en de 14de eeuwse stadsomwalling. Indien

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
In de verordenende voorschriften van de zone voor
stationsomgeving – stationsplein wordt opgenomen dat
het stationsgebouw en postgebouw behouden dienen te
worden. Verbouwingen zijn mogelijk, met inbegrip van
beperkte afbraak, met respect voor de historische
waarde. Hier wordt in essentie gedoeld op de
ensemblewaarde van deze gebouwen. In het strategisch
masterplan werden hiervoor verschillende varianten
onderzocht.
Binnen de voorschriften voor de zone voor
'stationsomgeving Tienen - stationsplein' zijn geen
specifieke inrichtingsvoorschriften opgenomen maar
wordt verwezen naar een op te maken inrichtingsstudie
die getoetst wordt aan de plandoelstellingen. Dit laat toe
om op termijn een nieuwbouw in te planten aan de
noordwestzijde van het stationsplein. Gelet op het

Oppervlaktewater
Niet relevant op planniveau

Fauna en Flora
Niet relevant op planniveau
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Veld
pendelparking
(PRUP
‘stationso
mgeving
Tienen –
park’)

parkeergebouw

beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te
vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten
uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde
administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen
opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en
gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk
contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed. [planMER pg 164]
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid
zal het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben. Qua
gebruikswaarde worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe,
complementaire functies ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen
(her)benut. Inzake beeld- en belevingswaarde zijn het renoveren van (enigszins)
verwaarloosde gebouwen (station, postgebouw, tramloods) en het bebouwen
van functioneel on(der)benutte terreinen (parkings op maaiveld, struikgewas,…)
als positieve effecten te beschouwen. De effecten zullen uiteraard vooral
afhangen van de concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van
de gebouwen, pleinen en parkzones, en kunnen op heden nog niet in detail
beoordeeld worden.[planMER pg 165]
Mens - mobiliteit:
Bij de effectbeoordeling van de stationsparking wordt ervan uitgegaan dat deze
enerzijds volledig benut wordt, maar anderzijds niet voor bijkomend
sluikparkeren in de omgeving zorgt. De effecten van betalend parkeren op het
gebruik van het parkeergebouw en van het parkeeraanbod in de omgeving van
het station zijn zeer moeilijk in te schatten.[planMER pg 160]
Bijkomend kan een directe voetgangersverbinding gecreeerd worden tussen de
bedrijvigheid in de Walstraat en het station doorheen het parkeergebouw, dat
de huidige barriere van de “holle weg” overbrugt.[planMER pg 160]
Om potentiele negatieve effecten van het betalend maken van de
parkeercapaciteit aan het station (sluikparkeren in de omliggende woonstraten)
te vermijden/beperken, is het noodzakelijk dat de exploitatie van het
parkeergebouw wordt geintegreerd in het overkoepelend parkeerbeleid van de
stad Tienen. Inzake parkeercapaciteit kan vermoed worden dat de voorziene
1650 plaatsen reeds vrij snel ontoereikend zullen zijn. Een uitbreiding van het
parkeergebouw is evenwel mogelijk aan de ZO-zijde (op de plaats van de huidige

onrealistisch gehalte van dit voorstel - de belangrijkste
inrit van de recent gerenoveerde bushalte bevindt zich
hier - wordt het niet verplichtend opgelegd.
De bescherming van het archeologische erfgoedzorg is
wettelijk geregeld. Het overleg met Portiva is bestaand
en kan niet vastgelegd worden in een RUP .

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
De multifunctionele (her)bestemming van het bestaande
patrimonium en nieuwe gebouwen is ingebouwd in de
stedenbouwkundige voorschriften van de zone voor
stationsomgeving - stationsplein.

Mens - mobiliteit:

Deze verbinding is mogelijk binnen de voorschriften,
maar hangt sterk af van de haalbaarheid om deze te
realiseren binnen de bestaande bedrijvenzone.
De exploitatie van het parkeergebouw en een
overkoepelend parkeerbeleid voor de stationsomgeving
zijn maatregelen op uitvoeringsniveau en worden
geregeld in een aparte overeenkomst.
De LCI-antenne is opgenomen in de zone voor
stationsomgeving – stationsplein
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LCI-antenne).[planMER pg 161]
Geluid en trillingen
De verkeerstoename in de Grijpenlaan door de uitbreiding van de
pendelparkingcapaciteit is niet problematisch inzake geluidskwaliteit, aangezien
het gemiddeld geluidsniveau met maximaal (in een worst case-benadering) ca.
1,5 dB(A) zou toenemen (score -1) en buiten de kortstondige piekperiodes ruim
onder de richtwaarden blijft. Bovendien bevinden zich hier slechts enkele
woningen.[Planmer pag 161]
Lucht
De verkeerstoename in de Grijpenlaan door de uitbreiding van de
pendelparkingcapaciteit is niet problematisch inzake luchtkwaliteit, aangezien
de Vlaremnormen ruimschoots gerespecteerd worden en er slechts enkele
woningen staan.[PlanMER pag 162]
Bodem en grondwater
Normaliter worden i.k.v. de onderdelen van het Masterplan geen diepe
uitgravingen voorzien, ook niet i.f.v. de bouw van het nieuw parkeergebouw.
Daardoor blijft het grondverzet relatief beperkt en is normaliter geen bemaling
van de bouwput nodig. Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe
uitgravingen zouden plaatsvinden (twee of meer ondergrondse bouwlagen),
waardoor de bouwput tot (ver) onder de grondwatertafel reikt en bemaling
noodzakelijk is, bestaat het risico op stabiliteitsproblemen voor de nabije
bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het aanzuigen van bestaande bodem- en
grondwaterverontreinigingen. Om deze risico’s tot een minimum te beperken,
moet in dat geval een gesloten bouwput voorzien worden met diepwanden en
retourbemaling. Bij afvoer en verwerking van grond en afbraakmateriaal moet
per definitie voldaan worden aan de bepalingen van resp. de Vlarebo- en de
Vlarea-wetgeving.[PlanMer pag 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en
kleinhandel, kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via
een volledig gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (nieuwe busstelplaats, parkeergebouw). . [planMER pg 163]
Fauna en Flora

Geluid en trillingen
niet relevant op planniveau

Lucht
niet relevant op planniveau

Bodem en grondwater
Niet relevant op planniveau.
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee bekeken
in de vergunningsaanvraag

Oppervlaktewater
Niet relevant op planniveau. De toepasselijke
hemelwaterverordeningen worden toegepast in de
vergunningsaanvraag.
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Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet bekeken worden in welke
mate ze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit,
b.v. via het voorzien van nestgelegenheid voor broedvogels. [PlanMer pag 163.]
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken
van het aantal ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen planonderdelen,
zodat geen langdurige bemaling nodig is. Indien toch een diepe uitgraving
wenselijk of noodzakelijk blijkt – b.v. bij het parkeergebouw –, moet gewerkt
worden met een gesloten bouwput en retourbemaling. [PlanMer pag 164.]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het
Masterplan potentieel enkel positieve effecten: verwaarloosde terreinen en
gebouwen worden opgewaardeerd, terwijl er geen significant verlies aan
landschappelijke waarden optreedt. .
Significant negatieve effecten zijn wel te verwachten op vlak van archeologie,
vooral t.a.v. de Gallo- Romeinse vicus en de 14de eeuwse stadsomwalling. Indien
beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te
vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten
uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde
administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen
opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en
gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk
contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.[planMER pag 164]
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid
zal het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben. Qua
gebruikswaarde worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe,
complementaire functies ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen
(her)benut. Inzake beeld- en belevingswaarde zijn het renoveren van (enigszins)
verwaarloosde gebouwen (station, postgebouw, tramloods) en het bebouwen
van functioneel on(der)benutte terreinen (parkings op maaiveld, struikgewas,…)
als positieve effecten te beschouwen. De effecten zullen uiteraard vooral
afhangen van de concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van
de gebouwen, pleinen en parkzones, en kunnen op heden nog niet in detail
beoordeeld worden. Gezien zijn omvang zal het parkeergebouw zeker de
grootste visuele impact hebben. Door het maximaal toelaten van natuurlijk licht

Fauna en Flora
Niet relevant op planniveau. Kan opgelegd worden op
projectniveau.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

Er is betaande wetgeving inzake archeologische
erfgoedzorg.
Voor de zone voor stationsomgeving - stationsknoop
wordt opgenomen dat afgravingen dienen beperkt te
worden om het archeologisch erfgoed maximaal te
vrijwaren.

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten

Voor de zone voor stationsomgeving – stationsknoop
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aanpassing
Grijpenlaan

en een aangepaste verlichting moet het potentieel onveiligheidsgevoel in de
parking maximaal ingeperkt worden.[planMER pag 165]

worden specifieke voorschriften opgelegd aan de
architecturale kwaliteit van parkeergebouw, om de
impact te beperken.

Mens - mobiliteit:
De Grijpenlaan zal een duidelijke verkeerstoename kennen door de uitbreiding
van de parkeercapaciteit van de pendelparking (van de huidige 1175 plaatsen op
maaiveld naar 1650 plaatsen in het parkeergebouw), de geplande functies in het
kopgebouw en de autonome ontwikkeling van het bedrijventerrein. Dit zal maar
gedeeltelijk gecompenseerd worden door het knippen van de Tramstraat. Het
extra verkeer stelt op de Grijpenlaan zelf normaliter geen
doorstromingsproblemen, en omdat deze weg vrijwel onbebouwd is, stellen zich
evenmin (verkeers)leefbaarheidsproblemen. Ook op de R27 zal het verkeer
toenemen t.g.v. het plan, maar door de beperkte actuele verkeersintensiteit en
het ontbreken van bebouwing, stelt dit geen doorstromings- of
leefbaarheidsproblemen. Dit alles is wel op voorwaarde dat de te verwachten
fileproblemen t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan worden opgelost d.m.v. twee
bypassen: van de Grijpenlaan richting R27-west (i.f.v. avondspits) en van de R27oost richting Grijpenlaan (i.f.v. ochtendspits). Maar dit biedt wellicht geen
afdoende oplossing voor de verwachte toename van het doorgaand verkeer op
de R27 tegen 2020 (cfr. sluiting ring, programma KSG), zeker niet in combinatie
met een uitbreiding van het parkeergebouw tot b.v. 1850 pp. Daarom lijkt een
omvorming van de rotonde tot een lichtengeregeld kruispunt (met aparte
linksafstrook en groenfase en bypassen voor rechts afslaand verkeer) op termijn
noodzakelijk. Door de spreiding van het gegenereerde verkeer kunnen de
effecten van het plan op de rest van het Tienens wegennet en op de E40 als
verwaarloosbaar beschouwd worden. [planMER pg 159]

Mens - mobiliteit:
De aanpassing van de rotonde R27-Grijpenlaan is een
maatregel op uitvoeringsniveau en wordt geregeld in
een aparte overeenkomst. De Grijpenlaan wordt niet
opgenomen in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.

Voor de zwakke weggebruikers kan het plan duidelijk positief beoordeeld
worden. Volgende elementen verhogen het comfort en de veiligheid van fietsers
en voetgangers: de geplande fietspaden langs de Grijpenlaan [PlanMER pag 160]
Geluid en trillingen
Lucht
-

Geluid en trillingen
Lucht
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opheffen
Tramstraat

Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Mens - mobiliteit:
Het knippen van de Tramstraat leidt tot aanzienlijke omrijfactoren voor
bepaalde verkeersstromen. Maar omdat de Grijpenwegstraat en de Tramstraat
qua profiel absoluut niet geschikt zijn om aanzienlijke verkeerstromen te
verwerken, wordt deze maatregel toch positief beoordeeld.[planMER pg 160]
Geluid en trillingen
Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgt
voor een sterke verbetering van de geluidskwaliteit in deze straat, waar de
bewoners van zowel de bestaande als de geplande woningen van zullen kunnen
profiteren.[Planmer pag 161]
Lucht
Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgen
voor een duidelijk positief effect in deze straat, waar de bewoners van zowel de
bestaande als de geplande woningen van zullen kunnen profiteren.
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
-

Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Mens - mobiliteit:
De overduk 'lokale wegenis' loopt ter hoogte van het
parkeergebouw niet door

Geluid en trillingen
idem

Lucht
idem

Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
-
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kopgebouw

Mens - mobiliteit:
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving
moeten “zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra
parkeerdruk genereren, maar in functie van een duurzaam parkeerbeleid
kunnen en moeten er toch vrij strenge parkeernormen op toegepast worden.
Deze functies moeten ook over voldoende fietsenstallingen beschikken.
Of parkeernormen moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige
voorschriften van het PRUP wordt vanuit het plan-MER open gelaten. De
essentie is dat ze effectief geïmplementeerd worden, en geïntegreerd worden
binnen het overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In het kader van
een duurzaam parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst voor de
stationsomgeving - het bestaand parkeerreglement te herzien.[planMER pg 161]
Geluid en trillingen
Lucht
De inlaat van ventilatievoorzieningen voor de nieuwe woningen moet maximaal
afgewend worden van drukke verkeerswegen. Bij de eventuele appartementen
in het kopgebouw van het parkeergebouw dient deze eveneens op voldoende
afstand van de in- en uitrit en de ventilatie-uitlaten van het parkeergebouw
ingeplant te worden.
Bodem en grondwater
Normaliter worden i.k.v. de onderdelen van het Masterplan geen diepe
uitgravingen voorzien, ook niet i.f.v. de bouw van het nieuw parkeergebouw.
Daardoor blijft het grondverzet relatief beperkt en is normaliter geen bemaling
van de bouwput nodig. Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe
uitgravingen zouden plaatsvinden (twee of meer ondergrondse bouwlagen),
waardoor de bouwput tot (ver) onder de grondwatertafel reikt en bemaling
noodzakelijk is, bestaat het risico op stabiliteitsproblemen voor de nabije
bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het aanzuigen van bestaande bodem- en
grondwaterverontreinigingen. Om deze risico’s tot een minimum te beperken,
moet in dat geval een gesloten bouwput voorzien worden met diepwanden en
retourbemaling. Bij afvoer en verwerking van grond en afbraakmateriaal moet
per definitie voldaan worden aan de bepalingen van resp. de Vlarebo- en de
Vlarea-wetgeving. [PlanMer pag 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en

Mens - mobiliteit:
Er worden in dit PRUP specifieke parkeernormen
opgelegd, die een afwijking vormen op de
stedenbouwkundige verordenig van de Stad Tienen op
het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen
buiten de openbare weg. De afwijkingen worden
verantwoord vanuit de ligging in de nabijheid van een
openbaar vervoersknoopppunt (zie 5 Parkeernormen).

Geluid en trillingen
Lucht
Er wordt in het toelichtend deel op gewezen als
aandachtspunt
Bodem en grondwater
Niet relevant op planniveau.
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee bekeken
in de vergunningsaanvraag

Oppervlaktewater
Niet relevant op planniveau. De toepasselijke
hemelwaterverordeningen worden toegepast in de
vergunningsaanvraag.
59/120

kleinhandel, kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via
een volledig gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (nieuwe busstelplaats, parkeergebouw). . [planMER pg 163]
Fauna en Flora
Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet bekeken worden in welke
mate ze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit,
b.v. via het voorzien van nestgelegenheid voor broedvogels. [PlanMer pag 163.]
Lichthinder vanuit het kopgebouw van het parkeergebouw op natuurreservaat
Aardgat dient maximaal beperkt te worden. Desgevallend kan het gebouw aan
de kant van het natuurreservaat (NW) voorzien worden van een (grotendeels)
gesloten gevel. [PlanMer pag 164.]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het
Masterplan potentieel enkel positieve effecten: verwaarloosde terreinen en
gebouwen worden opgewaardeerd, terwijl er geen significant verlies aan
landschappelijke waarden optreedt.
Wat het kopgebouw van het parkeergebouw betreft, zou een slankere maar
hogere toren dan voorzien in het referentieontwerp als een echte baken kunnen
fungeren voor de stationsomgeving van Tienen, en tegelijk een kleinere visuele
impact hebben op de beschermde tramloods.
Significant negatieve effecten zijn wel te verwachten op vlak van archeologie,
vooral t.a.v. de Gallo- Romeinse vicus en de 14de eeuwse stadsomwalling. Indien
beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te
vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten
uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde
administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen
opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en
gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk
contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.[planMER pag 164]
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid
zal het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben. Qua

Fauna en Flora
Niet relevant op planniveau.
Er wordt in het toelichtend deel gewezen als
aandachtspunt

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

In de voorschriften van de zone voor stationsgebouw stationsknoop wordt aandacht gevraagd voor een
ruimtelijke dialoog met de bestaande en nieuwe
bebouwing, wat onder meer betekent dat rekening
wordt gehouden met de schaal en verhoudingen van het
stationsgebouw en de beschermde gebouwen van de
buurtspoorwegen.

Er is bestaande wetgeving inzake archeologische
erfgoedzorg.

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten

60/120

gebruikswaarde worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe,
complementaire functies ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen
(her)benut.
(Inzake beeld- en belevingswaarde) Gezien zijn omvang zal het parkeergebouw
zeker de grootste visuele impact hebben. Er kan aangeraden worden om
kopgedeelte slanker en hoger uit te voeren dan in het referentieontwerp, om
haar rol als nieuw visueel “baken” voor Tienen nog te versterken. [planMER pag
165]
inrichting
spoorpark

Mens - mobiliteit:
Voorts kan nu reeds gesteld worden dat het voorziene aantal fietsenstallingen
op langere termijn ontoereikend zal zijn. Een uitbreiding van het aanbod zal
echter ruimtelijk weinig problemen stellen. [planMER pg 160]
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Het Masterplan zal, afhankelijk van het deelgebied, zowel tot biotoopverlies als
–winst leiden. De (potentiele) biotoopwinst zit in het “spoorpark” t.h.v. de
huidige pendelparking. Vanuit de discipline fauna en flora wordt het wenselijk
geacht om de bestaande biodiversiteit in de spontaan ontwikkelende vegetatie
maximaal te behouden. Nader ontwerpend onderzoek is nodig om na te gaan in
welke mate dit streefdoel compatibel is met een logische en verantwoorde
inrichting van het terrein. .
Het Masterplan zal normaliter duidelijk positieve effecten hebben op het vlak
van ecologische connectiviteit, door de geplande aaneensluiting van de
verschillende groenzones: natuurreservaat Aardgat met het “spoorpark”, beide
uiteinden van het “spoorpark” met elkaar t.h.v. het parkeergebouw, het
“spoorpark” met de Getevallei, de boven- en de benedenloop van de
Menevallei,… Maar intensieve betreding in bepaalde zones, met name in het
“spoorpark” t.h.v. het station, zal het functioneren als ecologische verbinding
aldaar sterk beperken. Bij de inrichting van de nieuwe corridor tussen Aardgat

In de voorschriften van de zone voor stationsgebouw stationsknoop wordt aandacht gevraagd voor een
ruimtelijke dialoog met de bestaande en nieuwe
bebouwing, wat onder meer betekent dat rekening
wordt gehouden met de schaal en verhoudingen van de
omgeving
Mens - mobiliteit:
Een uitbreiding van de fietsenstallingen is mogelijk
binnen de voorschriften. Het aantal wordt niet
vastgelegd in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan,
maar maakt deel uit van een aparte overeenkomst.
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
In het spoorpark wordt het behoud van de spontaan
ontwikkelende vegetatie maximaal vooropgesteld.

Het plan neemt hier uitdrukkelijk de conclusie van het
planMER niet over. Het plan zet vooral in op het creëren
van een nieuwe functionele groenverbinding (onderdeel
publieke ruimten), niet zozeer op een ecologische
verbinding. De menevallei en de open ruimte ten zuiden
van de R27 kunnen ingezet worden in functie van
ecologisch connectiviteit. Het plan is een combinatie van
behoud van waardevolle groenelementen en het
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en de Getevallei moeten geschikte inheemse soorten gekozen worden, om de
connectiviteit maximaal te verhogen. [PlanMer pag 163.]
Ook in functie van rustverstoring kan de wenselijkheid in vraag gesteld worden
van de geplande fietsverbinding doorheen de boszone.
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door
werfzones maximaal vermeden worden. [PlanMer pag 164.]

behoud
bestaande LCIantenne

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Mens - mobiliteit:
Inzake parkeercapaciteit kan vermoed worden dat de voorziene 1650 plaatsen
reeds vrij snel ontoereikend zullen zijn. Een uitbreiding van het parkeergebouw
is evenwel mogelijk aan de ZO-zijde (op de plaats van de huidige LCI-antenne).
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Normaliter worden i.k.v. de onderdelen van het Masterplan geen diepe
uitgravingen voorzien, ook niet i.f.v. de bouw van het nieuw parkeergebouw.
Daardoor blijft het grondverzet relatief beperkt en is normaliter geen bemaling
van de bouwput nodig. Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe
uitgravingen zouden plaatsvinden (twee of meer ondergrondse bouwlagen),
waardoor de bouwput tot (ver) onder de grondwatertafel reikt en bemaling
noodzakelijk is, bestaat het risico op stabiliteitsproblemen voor de nabije
bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het aanzuigen van bestaande bodem- en
grondwaterverontreinigingen. Om deze risico’s tot een minimum te beperken,
moet in dat geval een gesloten bouwput voorzien worden met diepwanden en
retourbemaling. Bij afvoer en verwerking van grond en afbraakmateriaal moet

toegankelijk maken daarvan voor een ruim publiek. De
planMER maakt abstractie van de huidige bestemming
van de gronden (zone voor openbaar nut, en dus
bebouwbaar).
De aanleg van het fietspad doorheen het spoorPark is
noodzakelijk om de publieke ruimten als één groot
geheel toegankelijk te maken. Binnen het dichtst
beboste deel van het park wordt de toegankelijkheid
beperkt tot deze doorgaande fietsroute.
De in het planMER voorgestelde alternatieven bieden
onvoldoende garantie dat het spoorpark als publieke
ruimte wordt ervaren.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Mens - mobiliteit:
Een uitbreiding van de pendelparking is mogelijk binnen
de voorschriften van de zone voor stationsgebouw stationsknoop. Het aantal wordt niet vastgelegd in het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, maar maakt deel
uit van een aparte overeenkomst.
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Niet relevant op planniveau.
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee bekeken
in de vergunningsaanvraag
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per definitie voldaan worden aan de bepalingen van resp. de Vlarebo- en de
Vlarea-wetgeving.[PlanMer pag 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en
kleinhandel, kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via
een volledig gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (nieuwe busstelplaats, parkeergebouw). . [planMER pg 163]
Fauna en Flora
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken
van het aantal ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen planonderdelen,
zodat geen langdurige bemaling nodig is. Indien toch een diepe uitgraving
wenselijk of noodzakelijk blijkt – b.v. bij het parkeergebouw –, moet gewerkt
worden met een gesloten bouwput en retourbemaling. In de aanlegfase moet
de inname van ecologisch waardevolle percelen door werfzones maximaal
vermeden worden.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het
Masterplan potentieel enkel positieve effecten: verwaarloosde terreinen en
gebouwen worden opgewaardeerd, terwijl er geen significant verlies aan
landschappelijke waarden optreedt.
Significant negatieve effecten zijn wel te verwachten op vlak van archeologie,
vooral t.a.v. de Gallo- Romeinse vicus en de 14de eeuwse stadsomwalling. Indien
beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te
vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten
uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde
administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen
opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en
gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk
contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.[planMER pag 164]
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
-

Oppervlaktewater
Niet relevant op planniveau. De toepasselijke
hemelwaterverordeningen worden toegepast in de
vergunningsaanvraag.

Fauna en Flora
Niet relevant op planniveau.
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee bekeken
in de vergunningsaanvraag

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Er is bestaande wetgeving inzake archeologische
erfgoedzorg.

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
-
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4.3. TRAMSTRAAT
4.3.1.

SITUERING EN BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND
In Tramstraat en Grijpenwegstraat liggen ca. 80 woningen tussen het Aardgat, de
bedrijvenzone en de spoorzone. Op het einde van Tramstraat is de stelplaats van De Lijn
gelokaliseerd met een spontaan gegroeid bos langsheen de sporen. De stelplaats is gesitueerd
tussen de beschermde stelplaats en het beschermde dienstgebouw.
De ontsluiting vindt plaats via Tramstraat, Grijpenwegstraat en een tunnel onder de sporen op
Leuvenselaan. Tramstraat verzorgt tevens de ontsluiting van de huidige pendelparking en het
bedrijventerrein in één richting. Hierdoor is er op dit moment veel overlast van verkeer. Deze
overlast wordt versterkt door de locatie van de stelplaats en de hiermee gepaarde
busbewegingen.

4.3.2.

RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN VANUIT HET MASTERPLAN
In de toekomstige ontwikkeling wordt het respecteren van het kleinschalig woonkarakter
vooropgesteld. Tegelijkertijd kan het spontaan ontwikkelde bos een onderdeel vormen van het
geplande continue spoorpark. Hierdoor blijft het bufferend karakter van het bos (tussen spoor
en woningen) maximaal gehandhaafd en kan de laterale langzaam verkeersverbinding worden
doorgetrokken tot het Aardgat.
De zone, op korte afstand van het station, biedt mogelijkheden om een afwisselend
woonprogramma te introduceren. De slechte ontsluitingsmogelijkheden, beperkte
zichtbaarheid en de aanwezigheid van de bestaande woningen maken grootschalige
programmatorische ontwikkelingen onmogelijk. Het bijkomende woonprogramma dient het
groene karakter van de zone te respecteren.
Het deelgebied Tramstraat krijgt een sterke rol naar de woonfuncties in de stationsomgeving.
De ontwikkeling van het deelgebied is sterk afhankelijk van de geplande herlokalisatie van de
stelplaats van De Lijn. Hierdoor is het deelgebied is opgedeeld in twee velden:
- veld Tramstraat
- veld stelplaats.
VELD TRAMSTRAAT
Profiel
Het profiel van het veld Tramstraat is een belangrijk groengebied langs de spoorzone, in
aansluiting op het Aardgat. De woonfunctie primeert. Het veld moet vrij blijven van
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grootschalige ontwikkelingen en grote aantallen grondgebonden woningen. De fysieke en
visuele relatie tussen het groengebied en de bestaande woningen blijft bestaan. Het veld is bij
uitstek een locatie voor geclusterde groepswoningbouw, gericht op de aanwezigheid van het
station en de aanwezige groenkwaliteiten.
Stadsontwerp
In het stadsontwerp worden de woningen geclusterd in twee groepen groepswoningbouw.
Door middel van losstaande volumes wordt voorkomen dat er een aaneengesloten wand
ontstaat die de bestaande woningen van de groenstrook afscheidt. De bouwvolumes krijgen
verschillende richtingen waardoor interessante doorzichten ontstaan. Elke cluster wordt door
middel van een herkenbare architectuur en een afgestemd materiaalgebruik een bepaalde
eigenheid meegegeven.
De ruimte rond de woonvolumes krijgt een openbaar karakter en wordt niet van het
spoorparkafgesloten. Het parkeren vindt ondergronds of in de gebouwen plaats.
VELD STELPLAATS DE LIJN
Profiel
Het veld stelplaats vormt een belangrijke zone aan de rand van het nieuwe parkeergebouw en
de nieuwe stationspleinen. In deze zin past een representatief publieksintensief programma bij
de goede multimodale ontsluiting.
Het tweede gedeelte van dit veld dient een verdere ondersteuning van de woonfunctie te
bevatten.
Stadsontwerp
Na een verplaatsing van de stelplaats van de Lijn ontstaat de mogelijkheid om het beschermd
stadsgezicht te vrijwaren van bebouwing en grote verhardingsoppervlakten.
Het nieuwe programma zal bepalend zijn voor de herinrichting van de stelplaats. Hierbij dient
voldoende aandacht te gaan naar de inpassing van nieuwe functies in het beschermd
monument. Om een rendabel project uit te kunnen bouwen kan het bebouwd programma
worden vergroot. Uitbreidingen aan het bestaande gebouw of een tweede gelijkaardig volume
genereren een grotere flexibiliteit naar invulling.
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De inrichting van de buitenruimte dient aan te sluiten op het spoorpark. Het grootste deel
dient hier openbaar toegankelijk te blijven. De ruimte rond het gebouw wordt opgeladen met
recreatieve voorzieningen voor de inwoners uit de directe omgeving en bezoekers, recreanten
van het spoorpark.
Naast de zone van de stelplaats wordt een cluster woningbouw toegevoegd die een
ruimtelijke dialoog met de beschermde dienstwoning aangaan. Deze dienstwoning krijgt ook
een woonfunctie. Het toevoegen van woonprogramma houdt maximaal rekening met de
bestaande bebouwing en het bestaand bos. Drie woonclusters en het bestaande
bedieningsgebouw vormen ontwikkelingseilanden in het groen.
De zone tussen Tramstraat en de woningen wordt als een openbaar park ingericht waarbij
aandacht gaat naar de zichtlijnen.
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4.3.3.

TRAMSTRAAT

Veld stelplaats

MASTERPLAN
INGREEP
herbestemming
stelplaats

Veld
Tramstraat

nieuwe
woonontwikkeling

OMSCHRIJVING
Er wordt van uitgegaan
dat de stelplaats op de
huidige locatie niet
verder kan uitgebreid
worden en dat een
herlocalisatie
aangewezen is. De
(beschermde) tramsite
kan herbestemd worden
in functie van wonen
(station/dienstgebouw)
en publiek toegankelijke
functies (tramloods). Een
uitbreiding van of
bijkomend volume naast
de tramloods wordt
overwogen.
De zone tussen de
Tramstraat en het spoor
is momenteel bestemd
als zone voor openbaar
nut. Het plan gaat er van
uit dat de woonfunctie
primeert in deze zone.
Deze zone wordt deels
herbestemd in functie
van een
woonprogramma. De
woningen worden
voorzien in de vorm van
vrijstaande
meergezinswoningen,
waardoor de inname

VERTALING NAAR VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
KWANTITATIEF
Bestaand volume
tramloods 750 m²,
uitbreiding of
nieuwbouw
maximaal 750 m².

Ongeveer 80
wooneenheden
verdeeld over een
10-tal volumes.
Mogelijk deels
zorgwoningen.

PRUP (PRUP ‘stationsomgeving Tienen – park’
BESTEMMING
INRICHTING
De tramloods en de directe omgeving
Voor de inrichting van de zone voor
wordt bestemd als zone voor 'gemengde
'gemengde activiteiten' moet minstens
activiteiten - stelplaats'. Deze zone is
aandacht besteed worden aan de schaal en
bestemd voor de verweving van wonen,
ruimtelijke impact opdat deze verenigbaar
handel, horeca en toeristische logies,
zijn met de omgeving en met de historisch,
openbare en private nuts- en
Industrieel-archeologisch waarde van het in
gemeenschapsvoorzieningen, openbare
deze zone aanwezige beschermd
groene en verharde ruimten, sociomonument.
culturele inrichtingen, recreatieve
Het bouwvolume van de totaliteit van alle
voorzieningen, kantoren en diensten.
bebouwing in deze zone kan maximaal
Via de overdruk 'ontsluiting voor
250% van het bestaande bouwvolume
gemotoriseerd verkeer', indicatief
bedragen. De bepaling bepaalt dat naast
aangegeven op grafisch plan, wordt de
(of tegen) het bestaande bouwvolume een
ontsluiting van deze zone verplicht via de
in schaal vergelijkbaar volume kan
Grijpenlaan.
bijgeplaatst worden. Dit volume houdt
De overdruk 'openbare wegenis'
rekening met de specifieke opbouw van het
(Tramstraat) wordt niet in deze zone
bestaande volume.
doorgetrokken om een verbinding tussen
Er dient één stedenbouwkundige aanvraag
de Tramstraat en de Grijpenlaan niet
ingediend te worden voor het geheel van
mogelijk te maken.
de zone. Deze bepaling moet verzekeren
dat het toegelaten bijkomende programma
Het overige deel van het veld 'stelpaalts'
niet los van de herbestemming van het
en het veld 'Tramstraat' worden bestemd
beschermde gebouw van de stelplaats
als zone 'stedelijk woongebied,
gebeurt.
Tramstraat, Wo1'. Deze zone is bestemd
voor stedelijk wonen, openbaar groen en
Voor de inrichting van de zone 'stedelijk
verharde ruimten en aan wonen verwante woongebied, Tramstraat, Wo1' is een
voorzieningen (50%).
inrichtingsplan verplicht.
VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK
VAN HET INSTRUMENT 'INRICHTINGSPLAN'
Zie voorgaande deelgebieden
Het inrichtingsplan wordt getoetst aan de
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voor privaat groen
beperkt blijft.

plandoelstellingen van het PRUP en aan de
goede ruimtelijke ordening.
Er dient bovendien rekening gehouden te
worden met volgende inrichtingsprincipes:
1. Minimale dichtheid van 25
woningen per hectare
2. Plaatsing van de bouwvolumes
zodat voorkomen wordt dat een
afgesloten wand ontstaat tussen
Tramstraat en Park
3. Ruimtelijke dialoog tussen nieuwe
en oude bebouwing
De relatie tussen de buitenruimte van
gelijkvloerse woongelegenheden en de
gemeenschappelijke tuin vormt een
onderdeel van het architecturaal concept.
(zie referentiebeelden hieronder)

inrichting
spoorpark

Het overige deel
(ongeveer de helft) van
het terrein wordt
bestemd als publiek
toegankelijk park
(onderdeel van het
spoorpark). Hierin wordt
de mogelijkheid gelaten
om een veilige
fietsverbinding te
realiseren.

Het spoorpark wordt bestemd als zone
voor 'spoorpark'. Deze zone is bestemd
voor de inrichting en aanleg van een park
dat volledig publiek toegankelijk is.
Er wordt bovendien een overdruk 'voeten fietswegen' indicatief voorzien.

De bestaande dienstwoning kan uitgebreid
worden. De bestemmingsmogelijkheden
zijn hier ook ruimer, om een zinvolle
herbestemming mogelijk te maken.
Voor de zone 'spoorpark' wordt eveneens
een inrichtingsstudie verplicht. Het
herstructureren van de publieke ruimte en
de infrastructuur, met als doel het
verbeteren van de landschappelijke
structuur en de belevingswaarde van de
stationsomgeving, de ecologische kwaliteit
in de ruime omgeving, de relatie tussen de
stationsomgeving en de zuidelijke
woonwijken, de representativiteit van de
nieuwe ontwikkelingen staan voorop.
Voor de voet- en fietswegen, indicatief
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aangegeven op grafisch plan, worden
volgende inrichtingsprincipes vastgelegd:
1. breedte bedraagt maximaal 5m,
en de vrije doorgang voor fietsers
zal steeds minimaal 3,00m en voor
voetgangers minimaal 2,00 m
bedragen.
2. aanplantingen, palen en
bijhorigheden voor openbaar nut
zijn toegestaan voor zover de
resterende loopbreedte 2m
bedraagt
De aanduiding op het plan is indicatief. Wel
worden de verplicht te verbinden
ontsluitingspunten aangeduid in de
voorschriften.
wijziging autoontsluiting

Er wordt voorgesteld om
de tramstraat te knippen
voor autoverkeer ter
hoogte van de huidige
stelplaats. De bestaande
en nieuwe woningen
blijven ontsluiten via de
tramstraat en de
Grijpenlaan. De
pendelparking zal dus
niet langer toegankelijk
zijn via het tracé
Leuvenselaan/Grijpenwe
gstraat/Tramstraat.

Op de zone 'stedelijk woongebied,
Tramstraat, Wo1' ligt de overduk
openbarewegenis'. Deze loopt tot aan de
zone 'gemengde activiteiten' om een
verbinding tussen de Tramstraat en de
Grijpenlaan niet mogelijk te maken.

Referentiebeelden relatie bebouwing / private buitenruimte / gemeenschappelijke tuin
De relatie tussen de buitenruimte van gelijkvloerse woongelegenheden en het
gemeenschappelijk park dient een onderdeel te vormen van het architecturaal concept. Het is
daarbij de bedoeling dat de mogelijkheid geboden wordt om een bepaalde mate van privacy
voor de individuele (voornamelijk de grondgebonden) woningen te waarborgen, zonder dat
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daardoor de relatie tot het achterliggende spoorpark en de publieke doorsteken wordt teniet
gedaan.
In dit referentieproject wordt die relatie bijvoorbeeld gelegd door private terrassen te voorzien
op de halfondergrondse parkeergarage en directe toegangen tot de semi-gemeenschappelijke
ruimte te voorzien.
Voor de duidelijkheid dient vermeld dat dit referentieproject geen betrekking heeft op de
gewenste bebouwingstypologie in deze zone. In dit voorbeeld vormt de bebouwing immers
onderdeel van een bouwblok-typologie.
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4.3.4.

TRAMSTRAAT

Veld
stelplaats

AANDACHTSPUNTEN VANUIT DE PLANMER

Ingreep

Aandachtspunten vanuit de plan-MER

herbestemming
stelplaats

Mens - mobiliteit:
Ook in De Tramstraat en de Grijpenwegstraat (ten zuiden van het spoor) is een
duidelijke verkeersafname te verwachten, door het “knippen” van de Tramstraat
richting Grijpenlaan en het verdwijnen van de busstelplaats van De Lijn; het
verkeer van de ca. 80 bijkomende woningen weegt hier zeker niet
tegenop.[planMER pag. 159]
Wat het openbaar vervoer betreft, wordt de verplaatsing van de busstelplaats
positief beoordeeld, zowel qua exploitatie (op termijn snellere route naar het
busstation) als qua verkeersleefbaarheid voor de omwonenden (brede rechte weg
t.o.v. smalle straatjes). [planMER pag. 160]
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving
moeten “zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra
parkeerdruk genereren, maar in functie van een duurzaam parkeerbeleid kunnen
en moeten er toch vrij strenge parkeernormen op toegepast worden. Deze
functies moeten ook over voldoende fietsenstallingen beschikken. Of
parkeernormen moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige
voorschriften van het PRUP wordt vanuit het plan-MER open gelaten. De essentie
is dat ze effectief geïmplementeerd worden, en geïntegreerd worden binnen het
overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In het kader van een duurzaam
parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst voor de stationsomgeving het bestaand parkeerreglement te herzien.[planMER pag. 161]
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe uitgravingen zouden plaatsvinden
(twee of meer ondergrondse bouwlagen), waardoor de bouwput tot (ver) onder
de grondwatertafel reikt en bemaling noodzakelijk is, bestaat het risico op
stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het
aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om deze
risico’s tot een minimum te beperken, moet in dat geval een gesloten bouwput

Vertaling in PRUP (PRUP ‘stationsomgeving Tienen –
park’
Mens - mobiliteit:
Op de zone 'stedelijk woongebied, Tramstraat, Wo1'
ligt de overduk 'lokale wegenis'. Deze loopt tot aan de
zone 'gemengde activiteiten' om een verbinding
tussen de Tramstraat en de Grijpenlaan niet mogelijk
te maken.
De verplaatsing van de stelplaats wordt mogelijk
gemaakt door de overdruk 'zone voor stelplaats'

Er worden in dit PRUP specifieke parkeernormen
opgelegd, die een afwijking vormen op de
stedenbouwkundige verordenig van de Stad Tienen op
het aanleggen van parkeerplaatsen en
fietsenstallingen buiten de openbare weg. De
afwijkingen worden verantwoord vanuit de ligging in
de nabijheid van een openbaar vervoersknoopppunt
(zie 5 Parkeernormen)

Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Niet relevant op planniveau.
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee
bekeken in de vergunningsaanvraag
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voorzien worden met diepwanden en retourbemaling. Bij afvoer en verwerking
van grond en afbraakmateriaal moet per definitie voldaan worden aan de
bepalingen van resp. de Vlarebo- en de Vlarea-wetgeving.[PlanMer pag 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en
kleinhandel, kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via
een volledig gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (nieuwe busstelplaats, parkeergebouw). . [planMER pg 163]
Fauna en Flora
Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet bekeken worden in welke
mate ze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, b.v.
via het voorzien van nestgelegenheid voor broedvogels. [planMER pg 163]
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken
van het aantal ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen planonderdelen, zodat
geen langdurige bemaling nodig is. Indien toch een diepe uitgraving wenselijk of
noodzakelijk blijkt – b.v. bij het parkeergebouw –, moet gewerkt worden met een
gesloten bouwput en retourbemaling..
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door
werfzones maximaal vermeden worden.[planMER pg 164]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het Masterplan
potentieel enkel positieve effecten: verwaarloosde terreinen en gebouwen
worden opgewaardeerd, terwijl er geen significant verlies aan landschappelijke
waarden optreedt. T.a.v. het bouwkundig erfgoed zijn de effecten ofwel positief
(verwijderen van de busstelplaats uit de beschermde voormalige stationssite van
de Buurtspoorwegen, renovatie/herbenutting van de tramloods, het treinstation
en het postgebouw), ofwel niet significant (voor het overig waardevol bouwkundig
erfgoed).
Significant negatieve effecten zijn wel te verwachten op vlak van archeologie,
vooral t.a.v. de Gallo- Romeinse vicus en de 14de eeuwse stadsomwalling. Indien
beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te
vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten

Oppervlaktewater
Niet relevant op planniveau. De toepasselijke
hemelwaterverordeningen worden toegepast in de
vergunningsaanvraag.

Fauna en Flora
Niet relevant op planniveau.
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee
bekeken in de vergunningsaanvraag

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Er bestaat specifieke wetgeving inzake archeologische
erfgoedzorg.
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Veld
Tramstraat

nieuwe woonontwikkeling

uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde
administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen
opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en
gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk
contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.[planMER pag 164]
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid
zal het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben. Qua
gebruikswaarde worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe,
complementaire functies ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen
(her)benut.
Inzake beeld- en belevingswaarde zijn het renoveren van (enigszins)
verwaarloosde gebouwen (station, postgebouw, tramloods) en het bebouwen van
functioneel on(der)benutte terreinen (parkings op maaiveld, struikgewas,…) als
positieve effecten te beschouwen. De effecten zullen uiteraard vooral afhangen
van de concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de
gebouwen, pleinen en parkzones, en kunnen op heden nog niet in detail
beoordeeld worden. [planMER pag 165]
Mens - mobiliteit:
Ook in De Tramstraat en de Grijpenwegstraat (ten zuiden van het spoor) is een
duidelijke verkeersafname te verwachten, door het “knippen” van de Tramstraat
richting Grijpenlaan en het verdwijnen van de busstelplaats van De Lijn; het
verkeer van de ca. 80 bijkomende woningen weegt hier zeker niet
tegenop.[planMER pag. 159]
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving
moeten “zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra
parkeerdruk genereren, maar in functie van een duurzaam parkeerbeleid kunnen
en moeten er toch vrij strenge parkeernormen op toegepast worden. Deze
functies moeten ook over voldoende fietsenstallingen beschikken. Of
parkeernormen moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige
voorschriften van het PRUP wordt vanuit het plan-MER open gelaten. De essentie
is dat ze effectief geïmplementeerd worden, en geïntegreerd worden binnen het
overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In het kader van een duurzaam
parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst voor de stationsomgeving het bestaand parkeerreglement te herzien.[planMER pag. 161]

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Niet relevant op planniveau

Mens - mobiliteit:

Er worden in dit PRUP specifieke parkeernormen
opgelegd, die een afwijking vormen op de
stedenbouwkundige verordenig van de Stad Tienen op
het aanleggen van parkeerplaatsen en
fietsenstallingen buiten de openbare weg. De
afwijkingen worden verantwoord vanuit de ligging in
de nabijheid van een openbaar vervoersknoopppunt
(zie 5 Parkeernormen)
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Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe uitgravingen zouden plaatsvinden
(twee of meer ondergrondse bouwlagen), waardoor de bouwput tot (ver) onder
de grondwatertafel reikt en bemaling noodzakelijk is, bestaat het risico op
stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het
aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om deze
risico’s tot een minimum te beperken, moet in dat geval een gesloten bouwput
voorzien worden met diepwanden en retourbemaling. Bij afvoer en verwerking
van grond en afbraakmateriaal moet per definitie voldaan worden aan de
bepalingen van resp. de Vlarebo- en de Vlarea-wetgeving.[PlanMer pag 162]
Opvolging is aangewezen van de bodemverontreinigingsdossiers in of nabij het
woonproject Tramstraat (huidige busstelplaats).[PlanMer pag 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en
kleinhandel, kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via
een volledig gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (parkeergebouw). . [planMER pg 163]
Fauna en Flora
Het Masterplan zal, afhankelijk van het deelgebied, zowel tot biotoopverlies als –
winst leiden. De (potentiele) biotoopwinst zit in het “spoorpark” t.h.v. de huidige
pendelparking en de Menevallei doorheen bedrijventerrein Grijpenveld.
Biotoopverlies komt vooral voor in de boszone tussen Tramstraat en spoorweg
(inplanting woonproject). Vanuit de discipline fauna en flora wordt het wenselijk
geacht om de bestaande biodiversiteit in de spontaan ontwikkelende vegetatie
maximaal te behouden in deze zones. Nader ontwerpend onderzoek is nodig om
na te gaan in welke mate dit streefdoel compatibel is met een logische en
verantwoorde inrichting van het terrein. M.b.t. het deelgebied Tramstraat wordt
alvast aangeraden om de nieuwe woongebouwen zo dicht mogelijk bij de
Tramstraat in te planten, zodat zo min mogelijk bos moet gerooid worden. Ook

Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Niet relevant op planniveau.
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee
bekeken in de vergunningsaanvraag

Niet relevant op planniveau
Oppervlaktewater
Niet relevant op planniveau. De toepasselijke
hemelwaterverordeningen worden toegepast in de
vergunningsaanvraag.

Fauna en Flora
In het spoorpark wordt het behoud van de spontaan
ontwikkelende vegetatie maximaal vooropgesteld. Het
plan zet vooral in op het creëren van een nieuwe
functionele groenverbinding (onderdeel publieke
ruimten), niet zozeer op een ecologische verbinding.
De menevallei en de open ruimte ten zuiden van de
R27 kunnen ingezet worden in functie van ecologisch
connectiviteit. Het plan is een combinatie van behoud
van waardevolle groenelementen en het toegankelijk
maken daarvan voor een ruim publiek. De planMER
maakt abstractie van de huidige bestemming van de
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een verhard fietspad doorheen de boszone achter de woningen langs wordt weinig
wenselijk geacht. De rol van fietsverbinding kan overigens perfect overgenomen
worden door de Tramstraat zelf, die verkeersluw wordt door het verdwijnen van
de busstelplaats en het afsluiten van de straat aan de kant van de Grijpenlaan.
T.h.v. de voormalige tramloods kan de aansluiting gemaakt worden naar het
fietspad door het nieuw “spoorpark”, dat ingeplant wordt op de plaats van de
huidige pendelparking. Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet
bekeken worden in welke mate ze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen
van de biodiversiteit, b.v. via het voorzien van nestgelegenheid
voor broedvogels. Het rooien van bos en struweel in de velden Tramstraat,
impliceert, conform het Bosdecreet, boscompensatie. Mogelijk te bebossen zones
binnen het plangebied zijn de buffers rond bedrijventerrein Grijpenveld of de
akkerpercelen rond natuurreservaat Aardgat. Enkel indien alle mogelijkheden “in
natura” uitgepast zijn, mag gedacht worden aan financiele boscompensatie.
[planMER pg 163]
Inzake rustverstoring t.h.v. waardevolle natuurelementen vormt het woonproject
in de boszone langs de Tramstraat het enige potentieel knelpunt, al wordt dit in
belangrijke mate gecompenseerd door het wegvallen van geluidsverstoring door
busverkeer en ander doorgaand verkeer.
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken
van het aantal ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen planonderdelen, zodat
geen langdurige bemaling nodig is. Indien toch een diepe uitgraving wenselijk of
noodzakelijk blijkt – b.v. bij het parkeergebouw –, moet gewerkt worden met een
gesloten bouwput en retourbemaling.
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door
werfzones maximaal vermeden worden.[planMER pg 164]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het Masterplan
potentieel enkel positieve effecten: verwaarloosde terreinen en gebouwen
worden opgewaardeerd, terwijl er geen significant verlies aan landschappelijke
waarden optreedt. T.a.v. het bouwkundig erfgoed zijn de effecten ofwel positief
(verwijderen van de busstelplaats uit de beschermde voormalige stationssite van
de Buurtspoorwegen, renovatie/herbenutting van de tramloods, het treinstation
en het postgebouw), ofwel niet significant (voor het overig waardevol bouwkundig
erfgoed). Enig voorbehoud wordt gemaakt t.a.v. het woonproject in de Tramstraat
Er moet bijzonder zorg gedragen worden een goede ruimtelijke inpassing van de
woonvolumes in het bos/spoorpark en vooral t.a.v. de het beschermd stadsgezicht

gronden (zone voor openbaar nut, en dus
bebouwbaar).
De aanleg van het fietspad doorheen het spoorPark is
noodzakelijk om de publieke ruimten als één groot
geheel toegankelijk te maken. Binnen hen dichtst
beboste deel van het park wordt de toegankelijkheid
beperkt tot deze doorgaande fietsroute.
De in het planMER voorgestelde alternatieven bieden
onvoldoende garantie dat het spoorpark als publieke
ruimte wordt ervaren.
Niet relevant op planniveau. De compensatie van te
rooien bossen wordt geregeld via het Bosdecreet op
het niveau van de stedenbouwkundige vergunning
Niet relevant. De planMER maakt abstractie van de
huidige bestemming van de gronden (zone voor
openbaar nut, en dus bebouwbaar).
Niet relevant op planniveau.
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee
bekeken in de vergunningsaanvraag
Niet relevant op planniveau.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

In de stedenbouwkundige voorschriften van de zone
voor woongebied Tramstraat is ingeschreven dat de
nieuwe bebouwing een ruimtelijke dialoog aangaat
met de bestaande en nieuwe bebouwing. Dit betekent
ondermeer dat rekening wordt gehouden met de
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inrichting
spoorpark

van de voormalige tramsite. Een inplanting van de volumes onder wisselende
hoeken kan in vraag worden gesteld.
Significant negatieve effecten zijn wel te verwachten op vlak van archeologie,
vooral t.a.v. de Gallo- Romeinse vicus en de 14de eeuwse stadsomwalling. Indien
beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te
vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten
uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde
administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen
opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en
gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk
contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.[planMER pag 164]
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Mens - mobiliteit:
Voor de zwakke weggebruikers kan het plan duidelijk positief beoordeeld worden.
Volgende elementen verhogen het comfort en de veiligheid van fietsers en
voetgangers: de nieuwe fietsroute doorheen het “spoorpark” en via de
Billekensweg.
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Een verhard fietspad doorheen de boszone achter de woningen langs wordt weinig
wenselijk geacht.. De rol van fietsverbinding kan overigens perfect overgenomen
worden door de Tramstraat zelf, die verkeersluw wordt door het verdwijnen van
de busstelplaats en het afsluiten van de straat aan de kant van de Grijpenlaan.
T.h.v. de voormalige tramloods kan de aansluiting gemaakt worden naar het
fietspad door het nieuw “spoorpark”, dat ingeplant wordt op de plaats van de
huidige pendelparking.
Het Masterplan zal normaliter duidelijk positieve effecten hebben op het vlak van

schaal en verhoudingen van de beschermde
gebouwen van de buurtspoorwegen en de woningen
in de Tramstraat.
De inplanting onder wisselende hoeken is een
voorbeelduitwerking in het stadsontwerp van het
masterplan en wordt niet verplichtend opgelegd. De
kritiek hierop wordt echter weinig of niet in het
planMER onderbouwd (voorkeur voor lineaire
inplanting) en is niet relevant op planniveau.
Er bestaat algemene wetgeving inzake archeologische
erfgoedzorg.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Mens - mobiliteit:
De stedenbouwkundige voorschriften van zone voor
spoorpark maken deze verbinding mogelijk doorheen
het spoorpark. Het artikel ‘Voet- en fietswegen
(indicatief)’ voorziet uitdrukkelijk in de aanleg van
deze verbinding.
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Het plan zet vooral in op het creëren van een nieuwe
functionele groenverbinding (onderdeel publieke
ruimten), niet zozeer op een ecologische verbinding.
De menevallei en de open ruimte ten zuiden van de
R27 kunnen ingezet worden in functie van ecologisch
connectiviteit. Het plan is een combinatie van behoud
van waardevolle groenelementen en het toegankelijk
maken daarvan voor een ruim publiek. De planMER
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wijziging autoontsluiting

ecologische connectiviteit, door de geplande aaneensluiting van de verschillende
groenzones: natuurreservaat Aardgat met het “spoorpark”, beide uiteinden van
het “spoorpark” met elkaar t.h.v. het parkeergebouw, het “spoorpark” met de
Getevallei, de boven- en de benedenloop van de Menevallei,… Bij de inrichting van
de nieuwe corridor tussen Aardgat en de Getevallei moeten geschikte inheemse
soorten gekozen worden, om de connectiviteit maximaal te verhogen. [PlanMer
pag 163.]
Ook in functie van rustverstoring kan de wenselijkheid in vraag gesteld worden van
de geplande fietsverbinding doorheen de boszone.
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door
werfzones maximaal vermeden worden. [PlanMer pag 164.]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Mens - mobiliteit:
Ook in De Tramstraat en de Grijpenwegstraat (ten zuiden van het spoor) is een
duidelijke verkeersafname te verwachten, door het “knippen” van de Tramstraat
richting Grijpenlaan [planMER pag. 159]
Geluid en trillingen
Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgt
voor een sterke verbetering van de geluidskwaliteit in deze straat, waar de
bewoners van zowel de bestaande als de geplande woningen van zullen kunnen
profiteren.[Planmer pag 161]
Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Inzake rustverstoring t.h.v. waardevolle natuurelementen vormt het woonproject
in de boszone langs de Tramstraat het enige potentieel knelpunt, al wordt dit in
belangrijke mate gecompenseerd door het wegvallen van geluidsverstoring door
busverkeer en ander doorgaand verkeer. [PlanMer pag 164.]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

maakt abstractie van de huidige bestemming van de
gronden (zone voor openbaar nut, en dus
bebouwbaar).
De aanleg van het fietspad doorheen het spoorPark is
noodzakelijk om de publieke ruimten als één groot
geheel toegankelijk te maken. Binnen hen dichtst
beboste deel van het park wordt de toegankelijkheid
beperkt tot deze doorgaande fietsroute.
De in het planMER voorgestelde alternatieven bieden
onvoldoende garantie dat het spoorpark als publieke
ruimte wordt ervaren.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Mens - mobiliteit:
De overduk 'lokale wegenis' loopt ter hoogte van de
huidige stelplaats niet door.
Geluid en trillingen
De overduk 'lokale wegenis' loopt ter hoogte van de
huidige stelplaats niet door.

Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
De planMER maakt abstractie van de huidige
bestemming van de gronden (zone voor openbaar nut,
en dus bebouwbaar).
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
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Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
-

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
-
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4.4. LEUVENSELAAN
4.4.1.

SITUERING EN BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND
Het deelgebied Leuvenselaan bestaat uit een zone die het uitzicht van het stationsplein
bepaalt. De goede autobereikbaarheid en de nabijheid van het stadscentrum heeft hier een
sterke aantrekking op grootschalige detailhandel waardoor een afwisseling tussen bedrijven en
woningen is ontstaan.

4.4.2.

RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN VANUIT HET MASTERPLAN
Het deelgebied Leuvenselaan dient als een aangename poort tot de stad en de
stationsomgeving te worden ontwikkeld. Het gebied heeft goede vestigingscondities voor
detailhandel en het is dan ook wenselijk deze functie te behouden en te optimaliseren. Dit
vraagt om een duurzaam ruimtegebruik en een hoogwaardige architecturale uitstraling van
nieuwe gebouwen.
De verkeersdoorstroming op Leuvenselaan is bij toekomstige verdichting een aandachtspunt.
Het beperken van het aantal private toegangen genereert een betere doorstroming en
verkeersveiligheid. Hiervoor is afstemming met de betrokken private eigenaren noodzakelijk.
Binnen het ontwikkelingsgebied Leuvenselaan zijn twee velden onderscheiden:
- veld hoek R27-N3
- veld Zijdelingsestraat.
VELD HOEK R27-N3
gelet op de beslissing van de directie van De Lijn Vlaams-Brabant om de nieuw stelplaats niet in
Tienen te bouwen, wordt dit veld niet opgenomen in het PRUP.
VELD ZIJDELINGSESTRAAT
Profiel
De goede autobereikbaarheid, de bekendheid van de bedrijven en de zichtbaarheid vanaf
Leuvenselaan en het spoor zorgen dat de zone uitermate geschikt blijft voor grootschalige
detailhandel. Een optimalisatie en afstemming is wenselijk inzake een vergroting van de
bedrijfspanden mogelijk te maken. Een gezamenlijk parkeerbeleid verhoogt de
parkeercapaciteit en de beeldwaarde.
Stadsontwerp
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De zone krijgt één duidelijk toegang vanaf Grijpenwegstraat op Leuvenselaan. De volumes
richten zich op een centraal gelegen gezamenlijke parkeerplaats.
De gebouwenconfiguratie houdt rekening met een gefaseerde herstructurering op basis van de
bestaande eigendomsstructuur.
Het project 'stationskop' is te bereiken via Zijdelingsestraat. Volgende elementen zullen deze
plek kenmerken:
- wonen aan het stationsplein
- inkaderen pleinruimte
- goede ontsluiting
Het geplande woonprogramma versterkt de aanwezige woonfunctie en zorgt voor een
ruimtelijke begrenzing van het stationsplein. Hiernaast vormt deze plek een interessante
locatie voor een stationsgerelateerde functie in korte nabijheid van het busstation.
In het stadsontwerp wordt het programma geclusterd in drie groepen gebouwen, die zowel op
de omgeving inspelen als met elkaar een ruimtelijk dialoog aangaan. Het parkeren vindt
ondergronds plaats in gecombineerde parkeerplaatsen. Verschillende groenelementen in het
publiek domein rond de ontwikkeling creëren de nodige buffers. Mogelijk archeologische
restanten kunnen in het ontwerp voor het maaiveld worden opgenomen.
Om de doorstroming op Leuvenselaan en Zijdelingsestraat (voor het openbaar vervoer) te
bevorderen is het aangewezen het aantal in- en uitritten te beperken.
Met de herstructurering van de detailhandelzone ontstaat de kans om een interne
ontsluitingsweg te voorzien die aantakt op Grijpenwegstraat.
4.4.3.

LEUVENSELAAN

Veld
Zijdelingsestraat

MASTERPLAN
INGREEP
Optimalisatie
bestaande zone
voor
grootschalige
detailhandel

OMSCHRIJVING
De bestaande
detailhandel in deze zone
wordt beperkt door de
stedenbouwkundige
voorschriften. Dit belet
een optimale invulling en
configuratie van deze
zone. Het plan voorziet
een verruiming van de

VERTALING NAAR VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
KWANTITATIEF
Bestaande
winkelvloeroppervl
akte ca. 8200 m².
Uitbreiding tot ca.
12.500 m².

PRUP (PRUP ‘stationsomgeving Tienen – stad’)
BESTEMMING
INRICHTING
Dit veld is bestemd als zone voor
Voor de inrichting van de zone ‘gemengde
‘gemengde activiteiten –
activiteiten – Zijdelingsestraat’ is een
Zijdelingsestraat’. Deze zone is bestemd
inrichtingsplan verplicht.
voor de verweving van wonen, handel,
horeca en toeristische logies, openbare en VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK
private nuts- en
VAN HET INSTRUMENT 'INRICHTINGSPLAN'
gemeenschapsvoorzieningen, openbare
Zie voorgaande motiveringen
groene en verharde ruimten, socioHet inrichtingsplan wordt getoetst aan de
culturele inrichtingen, recreatieve
plandoelstellingen van het PRUP en aan de
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verkoopsoppervlakte per
winkel, een gezamenlijk
parkeerbeleid en
verhoging van de
beeldwaarde.
Een uitbreiding van de
zone wordt voorzien
richting station. Een deel
van de bestaande
pendelparking zal
daartoe herbestemd
worden naar een zone
voor grootschalige
detailhandel.
Veld Kop
Stationsplein

Woonontwikkeling op
bestaande
pendelparking

Het overige deel van de
bestaande pendelparking
wordt herbestemd in
functie van wonen en
(bus)stationsgerelateerde
functies, als afwekring
van het stationsplein.

voorzieningen, kantoren en diensten.
Hoewel het masterplan in eerste instantie
de herstructurering en optimalisering van
de bedrijvenzone vooropstelt, zijn de
voorschriften ruimer opgevat, om een
verdere ontwikkeling als onderdeel van
het stedelijk weefsel op lange termijn
mogelijk te houden.
De ontsluiting wordt bovendien vastgelegd
aan de Grijpenwegstraat via de overdruk
'ontsluiting gemotoriseerd verkeer'
(indicatief).

Ca. 40
wooneenheden,
beperkte
oppervlakte
stationsgerelateerde functies

Veld 'Kop Stationsplein' wordt bestemd als
zone 'stationsomgeving Tienen stationsplein'. Alle activiteiten die nodig
zijn voor een optimale organisatie van het
openbaar vervoerknooppunt zijn
toegelaten binnen deze zone. Bovendien
wordt een verweving tussen
personeelsintensieve activiteiten
(kantoren, dienstverlening, ...),
bezoekersintensieve activiteiten (
loketfunctie, busstation, ...) en wonen
beoogd.

goede ruimtelijke ordening, waarbij
uitdrukkelijk de complementariteit met de
binnenstedelijke handelskern wordt
meegenomen.
Er dient bovendien rekening gehouden te
worden met volgende inrichtingsprincipes:
1. De bebouwing sluit aan op de
bebouwing langs de zonegrenzen
2. Publiciteit wordt beperkt
toegelaten
3. De ontsluiting en parkeren voor
handelszaken wordt gebundeld.

Voor de inrichting van deze zone is een
inrichtingsplan verplicht.
VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK
VAN HET INSTRUMENT 'INRICHTINGSPLAN'
Zie voorgaande motiveringen
De inrichting houdt rekening met
1. een ruimtelijke begrenzing van het
stationsplein.
2. Eventuele stationsgerelateerde
functies worden gericht naar het
busstation.
3. De volumewerking van de
bebouwing houdt rekening met de
schaal van de omliggende
woongebouwen in de
Zijdelingsestraat en
Spikdorenstraat
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4.4.4.

LEUVENSELAAN

Veld
Zijdelings
estraat

AANDACHTSPUNTEN VANUIT DE PLANMER

Ingreep

Aandachtspunten vanuit de plan-MER

Optimalisatie
bestaande zone
voor
grootschalige
detailhandel

Mens - mobiliteit:
Het deelgebied Leuvenselaan is het enige deel van het plangebied waar zich duidelijk
negatieve effecten zouden kunnen voordoen. De verkeersintensiteit op de N3 ten
westen van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat zal toenemen t.g.v. de geplande
uitbreiding van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat (van 8200 naar 12500 m2 vvo),
de woonprojecten in de Tramstraat en op de kop van het stationsplein, en verkeer
dat omgeleid wordt door het “knippen” van de Tramstraat t.h.v. de Grijpenlaan.
De N3 beschikt weliswaar nog over restcapaciteit, maar de doorstroming moet zeker
verbeterd worden, m.b. door het installeren van verkeerslichten – beinvloedbaar
door de buschauffeurs van De Lijn - en een linksafstrook op het kruispunt met de
Grijpenwegstraat. Dit laat toe om de toegang tot de kleinhandelszone te
concentreren in deze straat, en daardoor de Zijdelingsestraat (huidige toegang
Colruyt) quasi volledig te ontlasten en de erftoegang van Brantano op de N3 te
supprimeren. Gezien de hoge bewoningsdichtheid is het sowieso wenselijk dat een
sterke verkeerstoename in de Leuvenselaan vermeden wordt.
De toegang van de parking in de Grijpenwegstraat dient zo ver mogelijk van het
kruispunt met de N3 te worden ingeplant. Verder mobiliteitsonderzoek m.b.t. de
reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone is noodzakelijk in het kader van
de vergunningenprocedure voor dit deelproject.[PlanMER pag 159-160]
In het Masterplan wordt voorgesteld om verkeerslichten te voorzien op het
kruispunt van de Leuvenselaan met de Zijdelingsestraat i.p.v. dat met de
Grijpenwegstraat. Momenteel is het kruispunt met de Zijdelingsestraat inderdaad
het meest problematisch, maar gelet op het feit dat alle in- en uitgaand verkeer van
de kleinhandelszone in de toekomst geconcentreerd wordt in de Grijpenwegstraat, is
het logischer om de verkeerslichten op dat kruispunt te installeren. Bovendien is
actueel het staduitwaarts verkeer het meest problematisch, omdat het gehinderd

Vertaling in PRUP (PRUP ‘stationsomgeving Tienen –
stad)
Mens - mobiliteit:
De uitbreiding van de detailhandelszone
Zijdelingsestraat betreft een herstructurering
waardoor de realisatie over een langere termijn
wordt verwacht. Dit wordt niet vertaald in de
stedenbouwkundige voorschriften.
Gelet op de beslissing om de stelplaats niet op de
hoek van R27/N3 te bouwen, zal de doorstroming
op de N3 minder problematisch zijn dan in het planMER vooropgesteld.

De ontsluiting van de detailhandelszone
Zijdelingsestraat wordt verplichtend gericht naar de
Grijpenwegstraat.
De (her)inrichting van de N3 wordt niet opgenomen
in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, en
vormt een onderdeel van een aparte overeenkomst
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wordt door de linksafbewegingen naar de Zijdelingsestraat en de Grijpenwegstraat.
Bij plaatsing van verkeerslichten t.h.v. de Grijpenwegstraat kan het kruispunt met de
Zijdelingsestraat mee profiteren van de lichtenfasering, wat omgekeerd niet het
geval zou zijn. [PlanMER noot onder pagina 159]
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving moeten
“zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra parkeerdruk
genereren, maar in functie van een duurzaam parkeerbeleid kunnen en moeten er
toch vrij strenge parkeernormen op toegepast worden. Deze functies moeten ook
over voldoende fietsenstallingen beschikken. Of parkeernormen moeten opgenomen
worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP wordt vanuit het planMER open gelaten. De essentie is dat ze effectief geïmplementeerd worden, en
geïntegreerd worden binnen het overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In
het kader van een duurzaam parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst
voor de stationsomgeving - het bestaand parkeerreglement te herzien.[planMER
pag161]
Geluid en trillingen
Zowel de huidige geluidskwaliteit als de verwachte immissietoename t.g.v. het
Masterplan zijn kritisch voor de Leuvenselaan. Als milderende maatregel kan
voorgesteld worden om de uitbreiding van de kleinhandelszone – de belangrijkste
bron van bijkomend verkeer – gefaseerd en/of slechts gedeeltelijk uit te voeren.
Volgens de timing van het Masterplan behoort de reorganisatie en uitbreiding van de
kleinhandelszone sowieso niet tot de prioritaire planonderdelen. Op termijn zou een
volledige sluiting van de grote ring van Tienen, inclusief de “missing link” tussen de
N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit de Leuvenselaan sterk zou
ontlasten.[Planmer pag 161]
Lucht
Zowel de huidige luchtkwaliteit als de verwachte immissietoename t.g.v. het
Masterplan zijn kritisch voor de parameter NO2 in het “street canyon”-gedeelte van
de Leuvenselaan. Als milderende maatregel kan voorgesteld worden om de
uitbreiding van de kleinhandelszone – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer –
pas uit te voeren op het moment dat de algemene luchtkwaliteit
(achtergrondniveau) een voldoende grote positieve evolutie kent. Volgens de timing
van het Masterplan behoort de reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone
sowieso niet tot de prioritaire planonderdelen. Op lange termijn zou een volledige
sluiting van de grote ring van Tienen, inclusief de “missing link” tussen de N223 en de
N3-west, wenselijk zijn, omdat dit de Leuvenselaan sterk zou ontlasten.[PlanMER pag
162]

Er worden in dit PRUP specifieke parkeernormen
opgelegd, die een afwijking vormen op de
stedenbouwkundige verordenig van de Stad Tienen
op het aanleggen van parkeerplaatsen en
fietsenstallingen buiten de openbare weg. De
afwijkingen worden verantwoord vanuit de ligging
in de nabijheid van een openbaar
vervoersknoopppunt (zie 5 Parkeernormen)

Geluid en trillingen
zie bespreking mobiliteit

Lucht
Vermits de mobiliteitstoename eerder beperkt zal
zijn ten gevolge van het niet opnemen van het veld
R27/N3 in het RUP, worden de mogelijke effecten
op vlak van lucht beperkt tot aanvaardbaar niveau
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Bodem en grondwater
Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe uitgravingen zouden plaatsvinden
(twee of meer ondergrondse bouwlagen), waardoor de bouwput tot (ver) onder de
grondwatertafel reikt en bemaling noodzakelijk is, bestaat het risico op
stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het
aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om deze risico’s
tot een minimum te beperken, moet in dat geval een gesloten bouwput voorzien
worden met diepwanden en retourbemaling. Bij afvoer en verwerking van grond en
afbraakmateriaal moet per definitie voldaan worden aan de bepalingen van resp. de
Vlarebo- en de Vlarea-wetgeving.[PlanMer pag 162]
Opvolging is aangewezen van de bodemverontreinigingsdossiers in of nabij de
kleinhandelszone Zijdelingsestraat.[PlanMer pag 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en kleinhandel,
kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via een volledig
gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (parkeergebouw). . [planMER pg 163]
Fauna en Flora
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken van
het aantal ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen planonderdelen, zodat geen
langdurige bemaling nodig is. Indien toch een diepe uitgraving wenselijk of
noodzakelijk blijkt moet gewerkt worden met een gesloten bouwput en
retourbemaling.
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door
werfzones maximaal vermeden worden.
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het Masterplan
potentieel enkel positieve effecten: verwaarloosde terreinen en gebouwen worden
opgewaardeerd, terwijl er geen significant verlies aan landschappelijke waarden
optreedt. Enig voorbehoud wordt gemaakt t.a.v. de uitbreiding van de
kleinhandelszone Zijdelingsestraat. Bij de uitbreiding van de kleinhandelszone wordt
behoud en herbestemming van de directeurswoning van het voormalig

Bodem en grondwater
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd
is een maatregel op projectniveau en wordt mee
bekeken in de vergunningsaanvraag

Oppervlaktewater
Niet relevant op planniveau.
De toepasselijke hemelwaterverordeningen worden
toegepast in de vergunningsaanvraag.

Fauna en Flora
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd
is een maatregel op projectniveau en wordt mee
bekeken in de vergunningsaanvraag

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

De woning verkeerde in een bijzonder bouwvallige
toestand en werd ondertussen afgebroken. In het
masterplan werd een herbestemming
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Veld Kop
Stationsplein

Woonontwikkeling op
bestaande
pendelparking

fabriekscomplex Gilain wenselijk geacht.
Significant negatieve effecten zijn wel te verwachten op vlak van archeologie, vooral
t.a.v. de Gallo- Romeinse vicus en de 14de eeuwse stadsomwalling. Indien
beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te
vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten
uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde
administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen
opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en gerechtvaardigd
is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk contact op te nemen
met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA en/of het Agentschap
Onroerend Erfgoed.[planMER pag 164]
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid zal
het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben. Qua gebruikswaarde
worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe, complementaire functies
ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen (her)benut. Inzake beeld- en
belevingswaarde is het bebouwen van functioneel on(der)benutte terreinen
(parkings op maaiveld, struikgewas,…) als positieve effecten te beschouwen. De
effecten zullen uiteraard vooral afhangen van de concrete stedenbouwkundige en
architecturale uitwerking van de gebouwen, pleinen en parkzones, en kunnen op
heden nog niet in detail beoordeeld worden.
Op het vlak van leefbaarheid en woonkwaliteit kan aangesloten worden bij de
aanbevelingen vanuit de disciplines geluid en lucht. Hierin wordt voorgesteld om de
uitbreiding van kleinhandelszone Zijdelingsestraat – de belangrijkste bron van
bijkomend verkeer op de Leuvenselaan – slechts ten dele en/of gefaseerd uit te
voeren, b.v. pas op het moment dat de algemene luchtkwaliteit (achtergrondniveau)
voldoende verbeterd is. Op lange termijn zou een volledige sluiting van de grote ring
van Tienen, inclusief de “missing link” tussen de N223 en de N3-west, wenselijk zijn,
omdat dit de Leuvenselaan sterk zou ontlasten.[planMER pag 165]
Mens - mobiliteit:
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving moeten
“zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra parkeerdruk
genereren, maar in functie van een duurzaam parkeerbeleid kunnen en moeten er
toch vrij strenge parkeernormen op toegepast worden. Deze functies moeten ook
over voldoende fietsenstallingen beschikken. Of parkeernormen moeten opgenomen

onwaarschijnlijk geacht (leefbaarheid?)
Er bestaat specifieke wetgeving inzake
archeologische erfgoedzorg.

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Niet relevant op planniveau

Zie bespreking mobiliteit

Mens - mobiliteit:
Er worden in dit PRUP specifieke parkeernormen
opgelegd, die een afwijking vormen op de
stedenbouwkundige verordenig van de Stad Tienen
op het aanleggen van parkeerplaatsen en
fietsenstallingen buiten de openbare weg. De
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worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP wordt vanuit het planMER open gelaten. De essentie is dat ze effectief geïmplementeerd worden, en
geïntegreerd worden binnen het overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In
het kader van een duurzaam parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst
voor de stationsomgeving - het bestaand parkeerreglement te herzien.[planMER
pag161]
Geluid en trillingen
In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is het effect
van het verdwijnen van de pendelparkings aan de voorkant van het station op het
vlak van geluid te verwaarlozen.[PlanMer pag 161]
Lucht
In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is er een
(beperkt) positief effect te verwachten door het verdwijnen van de pendelparkings
aan de voorkant van het station .[PlanMer pag 162]
Bodem en grondwater
Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe uitgravingen zouden plaatsvinden
(twee of meer ondergrondse bouwlagen), waardoor de bouwput tot (ver) onder de
grondwatertafel reikt en bemaling noodzakelijk is, bestaat het risico op
stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het
aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om deze risico’s
tot een minimum te beperken, moet in dat geval een gesloten bouwput voorzien
worden met diepwanden en retourbemaling. Bij afvoer en verwerking van grond en
afbraakmateriaal moet per definitie voldaan worden aan de bepalingen van resp. de
Vlarebo- en de Vlarea-wetgeving.[PlanMer pag 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en kleinhandel,
kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via een volledig
gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (nieuwe busstelplaats, parkeergebouw). . [planMER pg 163]
Fauna en Flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het Masterplan

afwijkingen worden verantwoord vanuit de ligging
in de nabijheid van een openbaar
vervoersknoopppunt (zie 5 Parkeernormen)In de
stedenbouwkundige voorschriften is opgenomen
dat nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties
in de stationsomgeving “zelfvoorzienend”moeten
zijn inzake parkeerplaatsen.
De stad Tienen beschikt over een bestaand
parkeerreglement

Geluid en trillingen
Lucht
-

Bodem en grondwater
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd
is een maatregel op projectniveau en wordt mee
bekeken in de vergunningsaanvraag

Oppervlaktewater
Niet relevant op planniveau.
De toepasselijke hemelwaterverordeningen worden
toegepast in de vergunningsaanvraag.
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potentieel enkel positieve effecten: verwaarloosde terreinen en gebouwen worden
opgewaardeerd, terwijl er geen significant verlies aan landschappelijke waarden
optreedt.
Significant negatieve effecten zijn wel te verwachten op vlak van archeologie, vooral
t.a.v. de Gallo- Romeinse vicus en de 14de eeuwse stadsomwalling. Indien
beschadiging of vernieling van het potentieel archeologisch patrimonium niet te
vermijden is voor de realisatie van het Masterplan, dient men in een zo vroeg
mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek te laten
uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde
administratie uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen
opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en gerechtvaardigd
is. Voor het verloop van de procedures dient zo snel mogelijk contact op te nemen
met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA en/of het Agentschap
Onroerend Erfgoed.[planMER pag 164]
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid zal
het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben. Qua gebruikswaarde
worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe, complementaire functies
ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen (her)benut. Inzake beeld- en
belevingswaarde zijn het renoveren van (enigszins) verwaarloosde gebouwen
(station, postgebouw, tramloods) en het bebouwen van functioneel on(der)benutte
terreinen (parkings op maaiveld, struikgewas,…) als positieve effecten te
beschouwen. De effecten zullen uiteraard vooral afhangen van de concrete
stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de gebouwen, pleinen en
parkzones, en kunnen op heden nog niet in detail beoordeeld worden.[planMER pag
165]

4.4.5.

Fauna en Flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.

Er bestaat specifieke wetgeving inzake
archeologische erfgoedzorg.

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Niet relevant op planniveau

MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN DE LEVENDIGHEID IN DE BINNENSTEDELIJKE HANDELSKERN
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bouwt in artikel 9 een aantal voorwaarden in die aan de
vergunningverlenende overheid de nodige handvaten aanreikt om de binnenstedelijke handelskern te
beschermen.
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a) §2 “Algemene inrichtingsbepalingen. […] zal een aanvraag ook worden beoordeeld […] met bijzonder
aandacht voor de complementariteit met de binnenstedelijke handelskern: het vermijden van leegstand
en verkrotting in de binnenstedelijke handelskern, de relatie van het project met het door de stad
gevoerd kernversterkend beleid en het effect van het project op de levendigheid in de binnenstedelijke
handelskern.”
b) §3“Bepalingen inzake beheer. Het beheer […] omvat voldoende waarborgen opdat winkelunits met
een bruto bebouwd oppervlak van 650 m² of minder geen textiel, schoenen, lederwaren, accessoires,
ontspannings- en vrijetijdsartikelen en papierwaren verhandelen. Vergunde winkelunits kunnen niet
verder worden opgedeeld.
We baseren ons in eerste instantie op de mogelijkheden die geboden worden in de Vlaamse Codex
ruimtelijke ordening (VCRO). In de VCRO is in artikel Artikel 2.2.2. §1 derde lid opgenomen dat “alle
aangelegenheden die krachtens artikel 2.3.1, geregeld kunnen worden in stedenbouwkundige
verordeningen […]het voorwerp kunnen uitmaken van een stedenbouwkundig voorschrift van een
ruimtelijk uitvoeringsplan”. Dat artikel 2.3.1. waarnaar verwezen bepaalt dat “verordeningen de nodige
stedenbouwkundige voorschriften bevatten om te zorgen voor […] (12°) de versterking van de
leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen.”
De memorie van toelichting bij dat artikel 2.3.1 (artikel 29 van het decreet van 4 april 2014 houdende
wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en
pandenbeleid) motiveert deze (nieuwe) mogelijkheid uitdrukkelijk vanuit “de Vlaamse winkelvisie en de
omzendbrief ‘ruimtelijke inplanting van winkelcentra’. De uitgangspunten daarvoor vormen de
complementariteit met de handel en wandel in de binnensteden, het vermijden van ongewenste
aanzuigeffecten ten nadele van de binnensteden en het voorkomen van verdere lintbebouwing.”. De
aantrekkingskracht en de leefbaarheid in de steden en kernen blijft hoog in die kernen waar een actief
winkelapparaat aanwezig is. Vanuit een globale kleinhandelsvisie kan een lokaal bestuur actief inspelen
op een kernversterkend beleid”.
In het PRUP worden uitdrukkelijk een aantal ruimtelijke en maatschappelijk criteria opgenomen (a). In
het ruimtelijk beleid omtrent het simuleren detailhandel is al langer de idee gegroeid om ter
bescherming van het stedelijk weefsel een aantal beperkende en mitigerende condities te verbinden
aan de inplanting van winkelcentra. Bij het opleggen van dergelijke condities moet erover gewaakt
worden dat niet buiten de perken van de Dienstenrichtlijn wordt getreden. Van belang is vooral
considerans 66 jo. art. 14, 5) van de Dienstenrichtlijn, naar luid waarvan de afgifte van een vergunning
niet mag worden onderworpen aan een economische test. Het verbod op de hantering van
economische tests als vergunningsvoorwaarde doet echter geen afbreuk aan de mogelijkheid om eisen
te stellen die om dwingende redenen van algemeen belang objectief gerechtvaardigd zijn, zoals de
bescherming van het stedelijk milieu en de consumentenbescherming. Dat betekent dat colleges van
burgemeester en schepenen stedenbouwkundige vergunningsaanvragen niet mogen toetsen aan
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criteria zoals de gevolgen van het aangevraagde project op bestaande handelszaken, maar zij mogen
wel rekening houden met aanverwante criteria die minder economisch geladen zijn, zoals volgende
ruimtelijke en maatschappelijke criteria:
- het vermijden van leegstand en verkrotting
- de relatie van het project met een door de stad of de gemeente gevoerd kernversterkend beleid
- het effect van het project op het leven in de steden
- de mobiliteitsaspecten en de milieukwaliteit van een project.
Gemeenten mogen ook onderzoeken of het verlenen van een vergunning leidt tot duurzame
ontwrichting van het voorzieningenniveau. Het criterium van duurzame ontwrichting heeft niet tot doel
zittende winkeliers tegen nieuwkomers te beschermen, maar wil het voorzieningenniveau voor de
consumenten waarborgen [Onder invloed van richtlijnen van de Nederlandse Raad van State wordt dit
criterium vandaag gehanteerd in de Nederlandse planningspraktijk. Er wordt meer bepaald nagegaan of
de beoogde bestemming van een plan dat zou worden goedgekeurd met het oog op de inplanting van
handelsvestigingen al dan niet dreigt te leiden tot een verschraling van het aanbod.]
Het Nederlandse Kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden oordeelt in dat
verband dat brancheringsregels als zodanig niet in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn. Slechts wanneer
dergelijke regels louter zijn ingegeven door economische effecten is sprake van strijd met art. 14, 5)
Dienstenrichtlijn. Echter wanneer brancheringsregels zijn ingegeven door het voorkomen van duurzame
ontwrichting (handhaven van een levendig centrum, voorkomen van verkeersaantrekkende werking,
bescherming van consumenten) kunnen zij gerechtvaardigd zijn.
Om die reden kan de stad ervoor opteren om bijvoorbeeld dagelijkse boodschappen te
concentreren in het stadscentrum om het voorzieningenniveau voor de inwoners
Daarnaast wordt er ook gewaakt over de programmatische invulling (b) van mogelijke
detailhandelszaken zodanig dat zij complementair werken met de handel in de binnenstad. Deze
bepaling heeft tot doel dat enkel oppervlakte-extensieve detailhandelszaken worden geprogrammeerd
(geen horeca of kleine detailhandelszaken die eerder in het centrum thuishoren). In het bijzonder wordt
erover gewaakt dat units na het uitreiken van de stedenbouwkundige vergunning niet verder worden
opgedeeld en dat binnen kleinere units geen typisch binnenstedelijk aanbod wordt verkocht. Dit kan
binnen de krijtlijnen van de Dienstenrichtlijn worden verantwoord vanuit ruimtelijke en
maatschappelijke motieven, te weten (i) een zuinig ruimtegebruik (bundeling van ruimte-intensieve
activiteiten buiten het centrum; het vermijden van "baanwinkellinten"), (ii) het tegengaan van een
verschraling van het aanbod en leegstand in de binnenstad en (iii) het creëren van een duidelijke
ruimtelijke differentiatie tussen de collectieve ruimte in de kleinhandelszone en de openbare ruimte
van de stad.
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het PRUP reikt zo aan de vergunningverlenende overheid de nodige handvaten aan om de
binnenstedelijke handelskern te beschermen
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4.5. GETE
4.5.1.

SITUERING EN BESCHRIJVING BESTAANDE TOESTAND
De grootste woonconcentraties rond de sporen komen in het deelgebied Gete voor, bestaande
uit de straatnederzetting Mulk en de residentiële verkaveling Groot Overlaar. Getelaan kent
een beperkte concentratie van grootschalige detailhandel.
Ten noorden van het spoor raakt het dense stadsweefsel het spoor. Het geplande Arenaproject ligt aan de noordzijde van Goossensvest en vormt aan deze zijde een belangrijke impuls
voor de toekomst.
Momenteel vormen de woonconcentraties onafgewerkte randen naar de spoorzone en de
Getevallei. De ‘restgebieden’ zijn slechts in beperkte mate toegankelijk.

4.5.2.

RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN VANUIT HET MASTERPLAN
De bestaande delen worden met elkaar in verbinding gebracht door het spoorpark. Zowel het
Martelarenplein als de vallei van de Grote Gete worden op langere termijn in het netwerk van
langzaam verkeersverbindingen ingeschakeld. De slingerende paden sluiten aan op het
spoorpark.
Ter hoogte van Viaductstraat is voldoende ruimte aanwezig om het bestaande driehoekig
bouwblok te vervolledigen. Deze nieuwe bouwlocaties werken de onaangename
achterkantsituatie af en creëert een voorzijde naar het spoor.
Het ontwikkelingsgebied Gete heeft een residentiële invulling.
VELD VIADUCTSTRAAT
De locatie van het veld is uitermate geschikt voor een woonverdichting. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de toekomstige omleiding van de oude Mene langsheen de
spoordijk. Een herlokalisatie van het dierenasiel is randvoorwaardelijk.
In het stadsontwerp worden de bestaande tuinen afgewerkt met nieuwe woningen, grenzend
aan het spoorpark. De nieuwe bebouwing en de inrichting van het publiek domein spelen in op
de aanwezige waterproblematiek. Zo kan een deel van het gebied in de toekomst
gecontroleerd blijven overstromen.
3.5.2.3 VERTALING NAAR VERORDENENDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
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GETE

Veld
Viaductstraat

MASTERPLAN
INGREEP
Nieuwe woonontwikkeling in
binnengebied

OMSCHRIJVING
De bestaande zone voor
openbaar nut wordt
thans voor een zeer
beperkt deel gebruikt
voor het bestaande
dierenasiel. Het overige
deel is onderbenut
restgebied. Mits een
gepaste nieuwe locatie
voor het asiel, kan hier
een woonontwikkeling
voorzien worden.

KWANTITATIEF
Ongeveer 90
wooneenheden.
Het dierenasiel kan
eventueel naar het
veld parkeergebouw verplaatst
worden

PRUP (PRUP ‘stationsomgeving Tienen – park’)
BESTEMMING
INRICHTING
Het veld 'Viaductstraat' wordt bestemd als Voor de inrichting van de zone 'stedelijk
zone 'stedelijk woongebied, Viaductstraat, woongebied, Viaductstraat, Wo2' is een
Wo2'. Deze zone is bestemd voor stedelijk inrichtingsplan verplicht.
wonen, openbaar groen en verharde
ruimten en aan wonen verwante
VERANTWOORDING VOOR HET GEBRUIK
voorzieningen (50%)
VAN HET INSTRUMENT 'INRICHTINGSPLAN'
Zie voorgaande motiveringen
De ontsluiting wordt bovendien vastgelegd
aan de Viaductstraat via de overdruk
Er dient bovendien rekening gehouden te
'openbare wegenis' (indicatief).
worden met volgende inrichtingsprincipes
over:
Voor het dierenasiel is een
bebouwde ruimte
overgangsbepaling ingebouwd door de
1. grondgebonden aaneengesloten
overdrukzone ‘zone voor dierenasiel’.
woningen en/of gestapelde
Deze overdruk vervalt bij stopzetting van
woningbouw.
de huidige activiteit en uiterlijk op 1
2. Minimale dichtheid van 25
januari 2020. Deze termijn is redelijk in het
woningen per hectare
licht van een mogelijke begeleide
Voor deze zone geldt een uitzondering op
herlocalisatie van het dierenasiel naar een de algemene bepaling dat
meer geëigende locatie.
bewonersparkeren ondergronds moet
voorzien worden. Dit is verantwoord gelet
op de beoogde woningtypologie, en de
mogelijkheden om dit parkeren op een
kwalitatieve wijze te integreren in het
stedenbouwkundig plan.
Niet-bebouwde ruimte
1. private tuin of
gemeenschappelijke tuin.
2. Afsluitingen op de perceelsgrens,
in natuurlijke hagen (max 2 meter)
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Inrichting
spoorpark

De gronden langsheen
het spoor worden als
onderdeel van het
spoorpark uitgewerkt. De
mogelijkheid wordt
daarbij opengelaten om
de loop van de oude
Mene terug open te
leggen. In deze zone is
ook een fietspad
mogelijk.

Het spoorpark wordt bestemd als zone
voor 'spoorpark'. Deze zone is bestemd
voor de inrichting en aanleg van een park
dat volledig publiek toegankelijk is.
Er wordt bovendien een overdruk 'voeten fietswegen' indicatief voorzien

Om dezelfde reden als voor de zone
'stedelijk woongebied, Viaductstraat, Wo2'
wordt voor de zone 'spoorpark' eveneens
een inrichtingsstudie verplicht. Het
herstructureren van de publieke ruimte en
de infrastructuur, met als doel het
verbeteren van de landschappelijke
structuur en de belevingswaarde van de
stationsomgeving, de ecologische kwaliteit
in de ruime omgeving, de relatie tussen de
stationsomgeving en de zuidelijke
woonwijken, de representativiteit van de
nieuwe ontwikkelingen staan voorop.
Voor de voet- en fietswegen, indicatief
aangegeven op grafisch plan, worden
specifieke inrichtingsprincipes vastgelegd
(zie 4.3.3)

4.5.3.

GETE

Veld
Viaductstraat

AANDACHTSPUNTEN VANUIT DE PLANMER

Ingreep

Omschrijving

Nieuwe
woonontwikkeli
ng in
binnengebied

Mens - mobiliteit:
In de wijk Mulk (deelgebied Gete) zijn de effecten van het plan (ca. 90 bijkomende
woningen) nagenoeg verwaarloosbaar [planMER pag 159]
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving
moeten “zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra
parkeerdruk genereren, maar in functie van een duurzaam parkeerbeleid kunnen
en moeten er toch vrij strenge parkeernormen op toegepast worden. Deze
functies moeten ook over voldoende fietsenstallingen beschikken. Of
parkeernormen moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige
voorschriften van het PRUP wordt vanuit het plan-MER open gelaten. De essentie
is dat ze effectief geïmplementeerd worden, en geïntegreerd worden binnen het
overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In het kader van een duurzaam
parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst voor de stationsomgeving -

Vertaling in PRUP (PRUP ‘stationsomgeving Tienen –
park’)
Mens - mobiliteit:
Er worden in dit PRUP specifieke parkeernormen
opgelegd, die een afwijking vormen op de
stedenbouwkundige verordenig van de Stad Tienen op
het aanleggen van parkeerplaatsen en
fietsenstallingen buiten de openbare weg. De
afwijkingen worden verantwoord vanuit de ligging in
de nabijheid van een openbaar vervoersknoopppunt
(zie 5 Parkeernormen)
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het bestaand parkeerreglement te herzien.[planMER pag 161]
Geluid en trillingen
In de straten van de wijk Mulk zijn de effecten van het plan niet
significant.[Planmer pag 161]
Lucht
In de straten van de wijk Mulk zijn de effecten van het plan niet
signficant.[PlanMER pag 162]
Bodem en grondwater
Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe uitgravingen zouden plaatsvinden
(twee of meer ondergrondse bouwlagen), waardoor de bouwput tot (ver) onder
de grondwatertafel reikt en bemaling noodzakelijk is, bestaat het risico op
stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing (t.g.v. zettingen) en/of het
aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om deze
risico’s tot een minimum te beperken, moet in dat geval een gesloten bouwput
voorzien worden met diepwanden en retourbemaling. Bij afvoer en verwerking
van grond en afbraakmateriaal moet per definitie voldaan worden aan de
bepalingen van resp. de Vlarebo- en de Vlarea-wetgeving. [PlanMer pag 162]
Oppervlaktewater
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die
zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en
kleinhandel, kunnen verwerkt worden door de RWZI van Tienen, mits afvoer via
een volledig gescheiden rioleringsstelsel. [planMER pg 163]
De geplande herinrichting van delen van de vallei van de Mene zal een positief
effect hebben op de waterbergingscapaciteit en dus op de
overstromingsproblematiek. Bij de Mene zal er ook een verbetering van de
structuurkwaliteit van de beek optreden. Dit laatste is ook mogelijk ingeval van
verlegging/herinrichting van de loop van de Oude Mene. Bij de inrichting van het
woonproject Viaductstraat,… die gelegen zijn in deels overstromingsgevoelig
gebied, zal erover gewaakt moeten worden dat de bergingscapaciteit van deze
gebieden, ook na vergroting van de verharde oppervlakte, minstens behouden
blijft. Het is aangewezen dat hiervoor een gedetailleerd waterbergingsonderzoek
uitgevoerd wordt . [planMER pg 162].
Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat
geen enkel probleem zou mogen stellen, gezien de mogelijkheden op hergebruik
(wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte voor infiltratie en/of
buffering (nieuwe busstelplaats, parkeergebouw). . [planMER pg 163]
Fauna en Flora

Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
De wijze waarop het grondverzet wordt uitgevoerd is
een maatregel op projectniveau en wordt mee
bekeken in de vergunningsaanvraag

Oppervlaktewater
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt
opgenomen dat de bergingscapaciteit van deze
gebieden, ook na vergroting van de verharde
oppervlakte, minstens behouden blijft en dat het
aangewezen is dat hiervoor een gedetailleerd
waterbergingsonderzoek uitgevoerd wordt.
De toepasselijke hemelwaterverordeningen worden
toegepast in de vergunningsaanvraag

De verlegging/herinrichting van de loop van de Oude
Mene is mogelijk binnen de stedenbouwkundige
voorschriften. Voor de bestaande waterloop werd een
specifieke zone aangeduid, waarlangs een 5 meterzone is opgenomen.
Fauna en Flora
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Het Masterplan zal, afhankelijk van het deelgebied, zowel tot biotoopverlies als –
winst leiden. De (potentiele) biotoopwinst zit in het “spoorpark” t.h.v. de huidige
pendelparking en de Menevallei doorheen bedrijventerrein Grijpenveld.
Biotoopverlies komt voor in mindere mate in veld Viaductstraat. Vanuit de
discipline fauna en flora wordt het wenselijk geacht om de bestaande
biodiversiteit in de spontaan ontwikkelende vegetatie maximaal te behouden in
deze drie zones. Nader ontwerpend onderzoek is nodig om na te gaan in welke
mate dit streefdoel compatibel is met een logische en verantwoorde inrichting
van het terrein.
Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet bekeken worden in welke
mate ze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, b.v.
via het voorzien van nestgelegenheid voor broedvogels.
Het rooien van bos en struweel in de velden Tramstraat, Viaductstraat impliceert,
conform het Bosdecreet, boscompensatie. Mogelijk te bebossen zones binnen het
plangebied zijn de buffers rond bedrijventerrein Grijpenveld of de akkerpercelen
rond natuurreservaat Aardgat. Enkel indien alle mogelijkheden “in natura”
uitgepast zijn, mag gedacht worden aan financiele boscompensatie.
Het Masterplan zal normaliter duidelijk positieve effecten hebben op het vlak van
ecologische connectiviteit, door de geplande aaneensluiting van de verschillende
groenzones: natuurreservaat Aardgat met het “spoorpark”, beide uiteinden van
het “spoorpark” met elkaar t.h.v. het parkeergebouw, het “spoorpark” met de
Getevallei, de boven- en de benedenloop van de Menevallei,… . Bij de inrichting
van de nieuwe corridor tussen Aardgat en de Getevallei moeten geschikte
inheemse soorten gekozen worden, om de connectiviteit maximaal te
verhogen.[planMER pg 163]
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken
van het aantal ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen planonderdelen, zodat
geen langdurige bemaling nodig is. Indien toch een diepe uitgraving wenselijk of
noodzakelijk blijkt moet gewerkt worden met een gesloten bouwput en
retourbemaling..
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door
werfzones maximaal vermeden worden.[planMER pg 164]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid
zal het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben. Qua

In het spoorpark wordt het behoud van de spontaan
ontwikkelende vegetatie maximaal vooropgesteld.

Niet relevant op planniveau. De compensatie van te
rooien bossen wordt geregeld via het Bosdecreet op
het niveau van de stedenbouwkundige vergunning

Niet relevant op planniveau. De wijze waarop het
grondverzet wordt uitgevoerd is een maatregel op
projectniveau en wordt mee bekeken in de
vergunningsaanvraag

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Niet relevant op planniveau.
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Inrichting
spoorpark

gebruikswaarde worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe,
complementaire functies ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen
(her)benut. Inzake beeld- en belevingswaarde is het bebouwen van functioneel
on(der)benutte terreinen (parkings op maaiveld, struikgewas,…) als positieve
effect te beschouwen. De effecten zullen uiteraard vooral afhangen van de
concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de gebouwen,
pleinen en parkzones, en kunnen op heden nog niet in detail beoordeeld worden.
[planMER pag 165]
Mens - mobiliteit:
Voor de zwakke weggebruikers kan het plan duidelijk positief beoordeeld worden.
Volgende elementen verhogen het comfort en de veiligheid van fietsers en
voetgangers: de nieuwe fietsroute doorheen het “spoorpark” en via de
Billekensweg. [PlanMer pg. 160]
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Het Masterplan zal normaliter duidelijk positieve effecten hebben op het vlak van
ecologische connectiviteit, door de geplande aaneensluiting van de verschillende
groenzones: natuurreservaat Aardgat met het “spoorpark”, beide uiteinden van
het “spoorpark” met elkaar t.h.v. het parkeergebouw, het “spoorpark” met de
Getevallei, de boven- en de benedenloop van de Menevallei,… Bij de inrichting van
de nieuwe corridor tussen Aardgat en de Getevallei moeten geschikte inheemse
soorten gekozen worden, om de connectiviteit maximaal te verhogen. [PlanMer
pag 163.]
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door
werfzones maximaal vermeden worden. [PlanMer pag 164.]
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
-

Mens - mobiliteit:
De stedenbouwkundige voorschriften van zone voor
spoorpark maken deze verbinding mogelijk doorheen
het spoorpark. Het artikel ‘Voet- en fietswegen
(indicatief)’ voorziet uitdrukkelijk in de aanleg van
deze verbinding.
Geluid en trillingen
Lucht
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Fauna en Flora
Niet relevant op planniveau

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
-
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5.

PARKEERNORMEN
De gemeenteraad van de Stad Tienen stelde op 26 juni 2014 een stedenbouwkundige verordening op
het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg vast (goedgekeurd
door deputatie op 7 augustus 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 augustus 2014.
Deze verordening laat toe om binnen een Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan af te wijken van deze
verordening (artikel 3 e). Omwille van de ligging in de nabijheid van een openbaar vervoersknooppunt
wordt hier gemotiveerd afgeweken van de algemene parkeernormen. Dit wordt hieronder gemotiveerd
per bestemmingscategorie.
Bij het optrekken van nieuwe gebouwen, het uitvoeren van bestemmingswijzigingen of het uitvoeren
van verbouwingswerken, voor zover deze wijzigingen of verbouwingswerken vergunningplicht zijn,
moet de vergunninghouder het nodige aantal fietsenstallingen en parkeerplaatsen als bestemmings- en
bezoekersparkings aanleggen.
Het moment waarop de verplichting ingaat, het aantal nodige parkeerplaatsen, de kwaliteitsvereisten
voor deze parkeerplaatsen, de wijze waarop deze kunnen worden gerealiseerd en het gebied waarin
deze mogen worden ingeplant, worden bepaald door de stedenbouwkundige verordening van de Stad
Tienen op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg, van kracht
op het moment van afleveren van de vergunning.
In overeenstemming met artikel 3 e) van de stedenbouwkundige verordening van de Stad Tienen op het
aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg, gelden binnen dit
plangebied volgende afwijkingen:
 de parkeerplaatsen voor auto’s moeten voorzien worden binnen de bestemmingszone waar
het gebouw wordt voorzien [motivering: omwille van de hoge druk die nu reeds op de
bestaande omgeving rust, wordt het niet wenselijk geacht om de lasten die opgelegd worden
aan gebouwen binnen het plangebied, af te wentelen op de omgeving. Door de verplichting
op te leggen ten aanzien van de bestemmingszone (en niet het bouwperceel) wordt gedeeld
ruimtegebruik aangemoedigd.]
 de fietsenstallingen moeten voorzien worden op het bouwperceel zelf waarop het gebouw zal
komen, of in het gebouw. De stalling moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf het openbaar
domein d.w.z. zonder door woon- of bureelgedeelten van het gebouw te gaan. De vrije breedte
van de toegangsweg tot de berging moet min 0,90m bedragen. [motivering: Omwille van de
ligging in de nabijheid van een openbaar vervoersknooppunt wordt het gebruik van de fiets
als vervoermiddel aangemoedigd, door minimale kwalitatieve eisen op te leggen]
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Bestemming

Aantal volgens gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening 26 juni
2014 (BS 26/08/2014)

Aantal volgens PRUP ‘stationsomgeving
Tienen – stad’ en PRUP ‘stationsomgeving
Tienen – park’

Motivering afwijking

Woongelegenheden

Normering:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per
woongelegenheid van maximum 150m2
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
woongelegenheid
- voor woningen groter dan 150m2 dient per
bijkomende schijf van 150m2 een extra
parkeerplaats voorzien
te worden
- minimum fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per
woongelegenheid
Normering voor sociale woningen:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per
woongelegenheid
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
woongelegenheid
- Minimum fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per
woongelegenheid

Normering:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per
woongelegenheid (ongeacht de omvang)
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
woongelegenheid (ongeacht de omvang)
- minimum fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per
slaapkamer, met een minimum van 2

Omwille van de ligging in de nabijheid van een
openbaar vervoersknooppunt wordt de verplichting
voor het aanleggen van autostandplaatsen beperkt
tot 1 per woongelegenheid. Voor fietsen geldt dan
weer een strengere verplichting. Door de norm te
berekenen per slaapkamer (met een minimum van 2)
wordt verzekerd dat iedere bewoner over een
fietsenstalling kan beschikken.

Normering:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per
woongelegenheid (ongeacht de omvang)
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
woongelegenheid (ongeacht de omvang)
- minimum fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per
slaapkamer, met een minimum van 2

Er wordt van uitgegaan dat de mobiliteitsbehoefte
van een bewoner van een sociale woning niet
wezenlijk verschilt van die van een reguliere woning.

Normering voor serviceflats:
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 2 serviceflats
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
schijf van 2 serviceflats
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per 5 serviceflats

Normering voor serviceflats:
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 3 serviceflats
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
schijf van 3 serviceflats
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per 1 serviceflats

Normering voor woon- en zorgcentra voor
bejaarden:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 3 kamers
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
schijf van 3 kamers
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per 5 kamers

Normering voor woon- en zorgcentra voor
bejaarden:
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 4 kamers
- Verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
schijf van 4 kamers
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per 3 kamers

Omwille van de ligging in de nabijheid van een
openbaar vervoersknooppunt wordt de verplichting
voor het aanleggen van autostandplaatsen beperkt.
Voor fietsen geldt dan weer een strengere
verplichting. Hier werden de normen zoals deze
gelden in de Stad Leuven als norm genomen,
hetgeen in deze stedelijke en goed bereikbare
omgeving te verantwoorden is.
Omwille van de ligging in de nabijheid van een
openbaar vervoersknooppunt wordt de verplichting
voor het aanleggen van autostandplaatsen beperkt.
Voor fietsen geldt dan weer een strengere
verplichting. Hier werden de normen zoals deze
gelden in de Stad Leuven als norm genomen,
hetgeen in deze stedelijke en goed bereikbare
omgeving te verantwoorden is.

Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen

idem
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Handelsgebouwen

Industriële en
ambachtelijke
gebouwen, remises
voor trams,
autobussen en taxi’s

Kantoorgebouwen

met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
a) Winkels evenals cafés, restaurants, herbergen,
dokterspraktijken, tandartspraktijken, apotheken,
kinesitherapeuten en dergelijke.
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf
van 50 m2 vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
begonnen schijf van 50 m2
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 50m2
vloeroppervlakte

a) Winkels evenals cafés, restaurants, herbergen,
dokterspraktijken, tandartspraktijken, apotheken,
kinesitherapeuten en dergelijke.
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen
schijf van 75 m2 vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
begonnen schijf van 75 m2
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 50m2
vloeroppervlakte
Vrijstelling:
- indien de ruimte beperkt wordt tot maximum
250m² is er geen parking of fietsenstalling nodig
voor deze bestemming

b) Warenhuizen voor groot- en kleinhandel
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf
van 10 m2 vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
begonnen schijf van 10 m2
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 50m2
vloeroppervlakte

b) Warenhuizen voor groot- en kleinhandel

Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
Normering:
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf
van 100m2 bedrijfsoppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende,
begonnen schijf van 100m2 bedrijfsoppervlakte.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 200m2
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf
van 50m2 vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende

Idem

- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen
schijf van 25 m2 vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per
bijkomende begonnen schijf van 25 m2
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 50m2
vloeroppervlakte.

Omwille van de ligging in de nabijheid van een
openbaar vervoersknooppunt wordt de verplichting
voor het aanleggen van autostandplaatsen beperkt.
Hier werden de normen zoals deze gelden in de Stad
Leuven als norm genomen, hetgeen in deze
stedelijke en goed bereikbare omgeving te
verantwoorden is.
De vrijstellingsmaatregel is opgenomen om de
beoogde functiemenging van kleinschalige
voorzieningen met het wonen te faciliteren in plaats
van af te straffen. Dergelijke voorzieningen zullen
hoofdzakelijk gericht zijn op de pendelaar en/of de
bewoner van de buurt, waardoor het
mobiliteitsprofiel eerder beperkt is. Kleine
supermarkten in de stationsomgeving worden ook
tot deze categorie gerekend.
Dergelijke voorzieningen zijn in het plangebied enkel
mogelijk in de zone voor gemende activiteiten –
Zijdelingsestraat. De gemeentelijke norm zou
betekenen dat er enkel en alleen voor beide
handelszaken al 430 parkings zouden voorzien
moeten worden. De norm van 1 per 25m² sluit beter
aan bij de huidige situatie, die aanvaardbaar is.

idem

Binnen het plangebied zijn geen nieuwbouw of
uitbreiding van dergelijke activiteiten mogelijk.

- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen
schijf van 150m2 vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende

Omwille van de ligging in de nabijheid van een
openbaar vervoersknooppunt wordt de verplichting
voor het aanleggen van autostandplaatsen beperkt.
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begonnen schijf van 50m2 vloeroppervlakte
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 50m2

Autoherstelplaatsen

Hotels

Schouwburgen,
bioscopen,
concertgebouwen

Ziekenhuizen en
klinieken

Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
Normering
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf
van 50m2 bedrijfsoppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende,
begonnen schijf van 50m2 bedrijfsoppervlakte.
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per schijf van 3
hotelkamers, voor het gedeelte kamers
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
begonnen schijf van 3 hotelkamers voor het
gedeelte
kamers.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per schijf van 5 hotelkamers
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- Nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf
van 10 zitplaatsen
- Verbouwing: 1. parkeerplaats per bijkomende,
begonnen schijf van 10 zitplaatsen.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 10
zitplaatsen
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 4
patiëntenbedden
- verbouwing: 1 parkeerplaats per 4 bijkomende
patiëntenbedden
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1

begonnen schijf van 150m2 vloeroppervlakte
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 50m2
Vrijstelling:
- indien de ruimte beperkt wordt tot 250m² is er
geen parkeerplaats nodig voor deze bestemming
idem

De vrijstellingsmaatregel is opgenomen om de
beoogde functiemenging van kleinschalige
voorzieningen met het wonen te faciliteren in plaats
van af te straffen.

idem

Binnen het plangebied zijn geen nieuwbouw of
uitbreiding van dergelijke activiteiten mogelijk

Idem

Er is geen directe indicatie dat de ligging binnen een
openbaar vervoerknooppunt andere normen
verrechtvaardigen

idem

idem

Er is geen directe indicatie dat de ligging binnen een
openbaar vervoerknooppunt andere normen
verrechtvaardigen

idem

Er is geen directe indicatie dat de ligging binnen een
openbaar vervoerknooppunt andere normen
verrechtvaardigen
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fietsenstalling per begonnen schijf van 4
patiëntenbedden

Onderwijsinrichtingen

Gebouwen bestemd
voor kamers,
optrekjes, waarbij
gebruik wordt
gemaakt van
gemeenschappelijk
sanitair en/of
kookgelegenheid

Sportzalen

Sportterreinen

Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
Normering:
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per klaslokaal
vermenigvuldigd met volgende coëfficiënten:

idem

idem

Er is geen directe indicatie dat de ligging binnen een
openbaar vervoerknooppunt andere normen
verrechtvaardigen

- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per drie kamers
- verbouwing: 1 parkeerplaats per drie
bijkomende kamers
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per kamer

idem

Er is geen directe indicatie dat de ligging binnen een
openbaar vervoerknooppunt andere normen
verrechtvaardigen

Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 50m2
vloeroppervlakte
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
schijf van 50m2 vloeroppervlakte.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 50m2
Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per 100m2 nodige
terreinoppervlakte (d.w.z. inclusief de verplichte
randzone)
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende
schijf van 100m2 nodige terreinoppervlakte.
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 100m2

idem

idem

Er is geen directe indicatie dat de ligging binnen een
openbaar vervoerknooppunt andere normen
verrechtvaardigen

idem

idem

Er is geen directe indicatie dat de ligging binnen een
openbaar vervoerknooppunt andere normen
verrechtvaardigen
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Kinderopvang

Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per schijf van 5
kinderen
- verbouwing: 1 parkeerplaats per schijf van 5
bijkomende kinderen
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 75m2

idem

Minimum aantal parkeerplaatsen voor personen
met een beperking: zie gewestelijke verordening
Toegankelijkheid

idem

- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per schijf van 10
kinderen
- verbouwing: 1 parkeerplaats per schijf van 10
bijkomende kinderen
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1
fietsenstalling per begonnen schijf van 50 m2

Omwille van de ligging in de nabijheid van een
openbaar vervoersknooppunt wordt de verplichting
voor het aanleggen van autostandplaatsen beperkt.
Voor fietsen geldt dan weer een strengere
verplichting.
Er wordt een vermindering van de last ingeschreven
ingeval van publieke parkeerplaatsen. Hierdoor
wordt gedeeld ruimtegebruik aangemoedigd.
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6.

WATERTOETS
Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 bepaalt dat voor elk (ruimtelijk) plan de
watertoets moet gebeuren, nl. nagaan of het plan geen schadelijk effect heeft op het natuurlijk
watersysteem.
Voor de invulling van de watertoets wordt verwezen naar het plan-MER specifiek naar de
beschrijving van de verschillende deeleffecten onder de disciplines ‘Bodem en grondwater’,
‘Oppervlaktewater’ en ‘Fauna en flora’. Deze worden in dit samenvattend hoofdstuk nog eens
opgesomd in overeenstemming met de beoordelingsschema’s van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets (20 juli 2006).
Project behelst het verkavelen van een stuk grond, het oprichten van een constructie, al dan
niet gedeeltelijk of volledig ondergronds, of het aanleggen van een verharding
Gewijzigd overstromingsregime, gewijzigde afstromingshoeveelheid en gewijzigde infiltratie
naar het grondwater
Eén deelproject van het Masterplan is gelegen in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig
gebied: het woonproject in het binnengebied van de Viaductstraat. In het stadsontwerp is via
ontwerpend onderzoek aangetoond dat het haalbaar is dat de bergingscapaciteit van het
gebied intact blijft of zelfs nog verhoogd kan worden (b.v. door de aanleg van een vijver)..
Zoals beschreven is onder “oppervlaktewater” moet voor alle nieuwe bebouwing (woningen,
kantoren, kleinhandel, publieke functies,…) en private en openbare verharding voldaan worden
aan de normen inzake infiltratie en buffering van het Hemelwaterbesluit. Indien hieraan
voldaan wordt, zijn er geen significante effecten te verwachten op de afstromingshoeveelheid
en infiltratie naar het grondwater.
Gewijzigd grondwaterstromingspatroon
In behaalde deelprojecten worden ondergrondse constructies voorzien (onderste
bouwla(a)g(en) parkeergebouw, kelders en parkeergarages onder woon- en
kantoorgebouwen). Aangezien het aantal ondergrondse bouwlagen normaliter beperkt zal zijn,
en de grondwatertafel in het grootste deel van het plangebied vrij diep ligt (behalve in de
beekvalleien, waar niet gebouwd zal worden), zullen er normaliter geen significante effecten
op het grondwaterstromingspatroon zijn.
Project behelst de opslag van, het storten van bodemvreemd materiaal of de wijziging van
vegetatie
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Opslag en storten van bodemvreemd materiaal
Of er grond van elders zal aangevoerd worden, is in dit planstadium nog niet gekend. Er dient
maximaal gestreefd worden naar lokaal hergebruik (binnen hetzelfde deelgebied, het
plangebied als geheel of minstens binnen het KSG Tienen) van uitgegraven gronden. Indien
met voldoende zorg wordt gewerkt en de VLAREBO- en VLAREMA-wetgeving m.b.t.
grondverzet en (bouw)afval strikt wordt opgevolgd, dan wordt er geen significant effect
verwacht.
Wijziging van vegetatie
Meerdere deelprojecten van het Masterplan zullen gepaard gaan met het verwijderen van
vegetatie: het parkeergebouw en de woonprojecten in de Tramstraat en de Viaductstraat. Een
belangrijk deel van deze vegetatie wordt op de Biologische Waarderingskaart als (zeer)
waardevol aangeduid. Bij de inrichting van de woonprojecten moet getracht worden om de
bestaande waardevolle vegetatie in de mate van het mogelijke te behouden. Conform het
Bosdecreet moet de oppervlakte gerooid bos fysiek of financieel gecompenseerd worden. Het
deel van het “spoorpark” op de plaats van de huidige grote pendelparking komt hiervoor in
aanmerking, evenals de nog niet beboste delen van de bufferzones rond bedrijventerrein
Grijpen-veld.
Project behelst een reliëfwijziging
In bepaalde deelprojecten worden relatief kleinschalige reliëfwijzigingen voorzien, o.a. aan
achteruitgang van de nieuwe voetgangerstunnel van het station (uitgraving), t.h.v. de
nieuwbouw naast het postgebouw, in de spoorberm langs de Tramstraat,… Beperkte
nivelleringen op perceelsniveau i.f.v. gebouwen of infrastructuren zijn uiteraard ook mogelijk.
Project behelst het aanleggen van een buffer- of infiltratievoorziening voor de opvang van
oppervlakte- of hemelwater
De concrete dimensionering en positionering van buffer- of infiltratievoorzieningen is nog niet
aan de orde op het niveau van het Masterplan en PRUP voor de stationsomgeving. De
uitwerking hiervan zal gebeuren op projectniveau, bij de concrete invulling en inrichting van de
deelgebieden. Hierbij zal moeten voldaan worden aan de normen van het Hemelwaterbesluit.
Voor het woonproject in het overstromingsgevoelig binnengebied van de Viaductstraat is i.k.v.
het Masterplan ontwerpend onderzoek verricht, waarin o.a. een centrale vijver annex
infiltratie- en bufferbekken voorzien wordt.
Project behelst een lozing op het rioleringsstelsel, het oppervlaktewater of het grondwater
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Lozing van bemalingswater op oppervlaktewater
Of in één of meerdere deelgebieden bemaling zal plaatsvinden, hangt (vnl.) af van de diepte
van eventuele uitgravingen t.b.v. ondergrondse verdiepingen. Hierop is in dit stadium nog geen
zicht, maar op basis van het referentieontwerp kan vermoed worden dat diepe uitgravingen
zelden zullen voorkomen. Eventueel bemalingswater zal normaliter geloosd worden op de
riolering.
Lozing van sanitair afvalwater op riolering
Vanuit de nieuwe woningen, kantoren en handelszaken zal bijkomende lozing van sanitair
afvalwater plaatsvinden. De omvang hiervan kan geschat worden op 600 à 700
inwonerequivalenten (IE). Dit afvalwater zal afgevoerd worden naar de RWZI van Tienen, die
een verwerkingscapaciteit heeft van 26.100 IE. Mits de afvoer gebeurt via een volledig
gescheiden rioleringsstelsel – hetgeen voorzien wordt – en mits alle wettelijke bepalingen ter
zake worden nageleefd, kan deze vuilvracht vanuit waterzuiveringstechnisch standpunt op de
RWZI Tienen verwerkt worden. In de omgeving van het plangebied bevindt zich een Aquafincollector (Mulkstraat - 96.248) en zijn een aantal rioleringsprojecten gepland door Aquafin
(Viaductstraat – afkoppeling oude Mene GIP B210118). Er worden door Aquafin een aantal
randvoorwaarden gesteld aan bepaalde planonderdelen. De verharde oppervlakte van de
parking aan de Tramstraat van NMBS dient gebufferd te worden ter hoogte van de
Viaductstraat, waar dan ook de bestaande leiding met diameter 300 mm zou vervangen
worden om het probleem van wateroverlast in een aantal kelders stroomopwaarts op te
lossen. Bij de nieuwe woonuitbreidingsplannen in de Tramstraat en de Viaductstraat dient het
RWA-stelsel alsook de voorziene buffering herbekeken te worden. Mits deze bepalingen
worden nageleefd kan gesteld worden dat er geen problemen te verwachten zijn in de
stroomafwaartse collectoren .
Project behelst een grondwaterwinning
Er wordt geen bijkomende grondwaterwinning voorzien in het kader van het Masterplan.
Project behelst een wijziging van de bedding en de structuurkwaliteit van de waterloop
Twee deelprojecten van het Masterplan voorzien een relevante ingreep in de bedding en structuurkwaliteit van een waterloop. De loop van de Mene doorheen het bedrijventerrein
Grijpenveld zal terug een meer natuurlijk verloop met natuurlijke oevers krijgen. Bij de
inrichting van het binnengebied van de Viaductstraat zal de loop van de Oude Mene verlegd
worden, waarbij eveneens gestreefd wordt naar een meer natuurlijke loop en oevers, en de
beekvallei een waterbergende functie krijgt (cfr. overstromingsgevoeligheid van het gebied).
Zowel bij de Mene als de Oude Mene zal het plan dus gunstige effecten hebben op de
(momenteel zwakke) structuurkwaliteit..
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7.

AFWEGING RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE
7.1. Overzicht van de lage en hogedrempelinrichtingen in de omgeving van
het plangebied
Deze informatie hieronder werd overgenomen uit het ruimtelijk veiligheidsrapport voor het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijke gebied Tienen' (ruimtelijk
veiligheidsrapport goedgekeurd door de dienst veiligheidsrapportage op 9 maart 2010 goedkeuringscode RVR/10/02). De informatie in dat ruimtelijk veiligheidsrapport werd
verzameld op basis van gegevens die beschikbaar waren voor elke Seveso-inrichting bij de
dienst VR, die hierin als coördinerende dienst optreedt. Alle Seveso-inrichtingen, zowel hoogals laagdrempelige, hebben immers de plicht om een kennisgeving in te dienen bij de dienst
VR. Een overzicht van de geïdentificeerde bedrijven is opgenomen in onderstaande tabel.
NAAM
Affilips NV

DREMPEL
Hoog

LIGGING
Grijpen - Tienen

ACTIVITEIT
productie van nonferro
voorlegeringen

Photovoltech
NV
Multigas NV

Laag

Grijpen – Tienen

Laag

Soldatenveld
Tienen

Productie van
fotovoltaïsche cellen
Opslag en verdeling
van
propaan
en
butaan

–

OPMERKINGEN
Vnl. (zeer) giftige
en
milieugevaarlijke
stoffen
Vnl. (zeer) giftige
stoffen
Opslag van LPG

Tabel 1 : Overzicht van de lage en hogedrempelinrichtingen in Tienen (bron RVR/10/02)

De ligging van deze bedrijven is aangeduid in de figuur hieronder. In de bijlage 2 bij het RVR is
voor elk van deze bedrijven ook een identificatiefiche opgenomen. Deze identificatiefiche
vermeldt eveneens de bron van de informatie. In wat volgt worden de verschillende bedrijven
kort toegelicht.
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In het kader van het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Tienen wordt een
herbestemming voorzien van een agrarisch gebied ten noordwesten van het bestaande
industrieterrein Soldatenveld naar een gemengd regionaal bedrijventerrein (zie RVR/10/02). In
een deel van het bedrijventerrein zijn Seveso-bedrijven toegelaten. Het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan 'afbakening kleinstedelijke gebied' is momenteel nog in procedure (voor
goedkeuring verzonden naar de minister). De impact van mogelijke Seveso-bedrijven binnen
deze zone is op heden nog niet gekend.

Figuur 1: Aanduiding Seveso-inrichtingen in de buurt van het plangebied. 1 = Photovoltech NV, 2 = Affilips NV en 3 = Multigas
NV.
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7.2. EXTERNE RISICO’S VAN DE DESBETREFFENDE SEVESO-inrichtingen
Deze informatie hieronder werd overgenomen uit het ruimtelijk veiligheidsrapport voor het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijke gebied Tienen' (ruimtelijk
veiligheidsrapport goedgekeurd door de dienst veiligheidsrapportage op 9 maart 2010 goedkeuringscode RVR/10/02).
7.2.1.

AFFILIPS NV
De informatie in deze paragraaf is afkomstig uit het door Affilips NV opgestelde OVR dat op 17
februari 2006 door de dienst VR werd goedgekeurd (goedkeuringscode OVR/06/01).
Affilips baat aan de Biezenstraat in Tienen een inrichting uit voor de productie van non-ferro
voorlegeringen (master alloys). Deze voorlegeringen worden door de klanten gebruikt om
speciale ferro en non-ferro legeringen te bereiden. Het bedrijf is een hoge drempelinrichting
vanwege de aanwezigheid van voornamelijk zeer giftige, giftige en milieugevaarlijke stoffen.
Het betreft voornamelijk vaste stoffen (metalen). De inrichting bevindt zich volledig in het
industriegebied “Grijpen” en wordt ook langs daar ontsloten. De ingang aan de Biezenstraat is
enkel voor de externe hulpdiensten beschikbaar. De woonzone aan de Biezenstraat grenst ter
hoogte van Affilips echter direct aan het industriegebied. Affilips streeft ernaar om op termijn
de ontbrekende bufferzone rond het industrieterrein t.h.v. de Biezenstraat (de facto) te
realiseren. Bij elke gelegenheid die zich voordoet, koopt het bedrijf daarom de woningen in de
Biezenstraat die binnen een straal van ca. 50 m van de terreingrens gelegen zijn, aan. In het
OVR werd het extern mensrisico2 onderzocht. Daaruit bleek dat er aan de activiteiten van
Affilips geen vermeldenswaardig groepsrisico verbonden is. Ook de criteria voor het individuele
risico aan de terreingrens en t.h.v. kwetsbare locaties worden zonder meer gerespecteerd. Ter
hoogte van het meest nabijgelegen woonperceel wordt het criterium van 10-6/jr net
gerespecteerd. Volgens het OVR wordt dit “echter niet als een echt knelpunt aanzien enerzijds
omwille van de aard van het risico (het reële risico is vele malen lager dan het berekende) en
anderzijds omdat Affilips de betrokken woonzone op termijn zelf wil omvormen tot een
bufferzone”.

7.2.2.

PHOTOVOLTECH
De informatie in deze paragraaf is afkomstig uit de kennisgeving die werd opgesteld door het
bedrijf.
Photovoltech NV is gelegen op de industriezone Grijpen, waar het fotovoltaïsche panelen
produceert. Het bedrijf is een lagedrempelinrichting, voornamelijk vanwege de aanwezigheid
van zeer giftige en giftige stoffen. In mindere mate zijn er ook milieugevaarlijke stoffen
aanwezig, waarvan stookolie de voornaamste is. Uit het subselectiesysteem blijkt dat de
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belangrijkste risico’s voortkomen uit de aanwezigheid van waterstoffluoride in oplossing. Voor
de berekening van de afstanden wordt de totale aanwezigheid van de oplossing weerhouden,
wat in weze zeer conservatief is omdat enkel de waterstoffluoride verantwoordelijk is voor
mogelijke effecten in de omgeving (door verdamping uit de oplossing). De minimaal vereiste
afstand tot woongebieden bedraagt 100 m. Tot aan kwetsbare locaties in de omgeving
bedraagt deze afstand 145 meter.
7.2.3.

MULTIGAS
De informatie in deze paragraaf is afkomstig uit de kennisgeving die werd opgesteld door het
bedrijf. Multigas NV baat aan het Industriepark in de bedrijvenzone Soldatenveld een opslagen verdeelinstallatie uit voor propaan en butaan. Het bedrijf is een lagedrempelinrichting
vanwege de aanwezigheid van deze stoffen. Het risico voor de mens is dan ook hieraan
verbonden. Aan de hand van het subselectiesysteem wordt de minimaal vereiste afstand tot
woongebieden (270m) en kwetsbare locaties (365 m) berekend. Deze afstand is gebaseerd op
de totale hoeveelheid LPG aanwezig op de site, wat een conservatieve aanpak is.

7.2.4.

KRITISCHE GRENSWAARDEN OP BASIS VAN BESCHIKBARE INFO
NAAM
Affilips NV
Photovoltech NV
Multigas NV

Afstand tot woongebieden
Afstand tot kwetsbare locaties
geen vermeldenswaardige groepsrisico's
100 meter
145 meter
270 meter
365 meter

7.3. Mogelijkheden voor Seveso-inrichtingen binnen het plangebied van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen
In de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen worden GEEN nieuwe Seveso-inrichtingen
toegelaten. De bestemmingen (volgens het schetsontwerp PRUP) zijn woongebied, parkgebied,
zone voor stationsomgeving, zone voor specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel
en zone voor gemengde activiteiten. De bestemming woongebied en parkgebied sluiten per
definitie de vestiging van Seveso-inrichtingen uit. De overige bestemmingen zijn ruimer.
De stedenbouwkundige voorschriften voor deze (verruimde) zones zullen een bepaling
omvatten die dergelijke inrichtingen uitdrukkelijk uitsluit. Zo zal er bij de omschrijving van de
bestemming een onderdeel opgenomen worden waarin de niet-toegelaten activiteiten worden
opgelijst. Een mogelijk stedenbouwkundig voorschrift hiervoor kan zijn:
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
•…
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• inrichtingen als bedoeld in art. 3§1 1e lid van de 'Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999
tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken'.
Door deze stedenbouwkundige beperkingen op te leggen aan de geplande ontwikkelingen
wordt de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport niet noodzakelijk geacht.

7.4. Geplande aandachtsgebied binnen het plangebied van de provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Voor de definitie van aandachtgebieden wordt teruggegrepen naar het besluit van de Vlaamse
Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke
veiligheidsrapportage
een aandachtsgebied is : één van de volgende gebieden :
a) gebied met woonfunctie :
1) woongebied, bepaald volgens artikel 5 en 6 van het koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de
gewestplannen, en de ermee vergelijkbare gebieden vastgesteld in de ruimtelijke
uitvoeringsplannen met toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening;
Er wordt bijkomend woongebied gepland binnen beide plangebieden. (zie 7.4.1)
2) groepen van minstens 5 bestaande, niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen
wooneenheden, die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen, in andere gebieden dan
vermeld in 1);
Er worden geen bijkomende woningen in andere dan 1) vermeld, gepland in deze provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen.
b) kwetsbare locaties : alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en
verzorgingstehuizen bevinden;
Er worden geen bijkomende scholen, ziekenhuizen gepland in deze provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen. In de zone voor woongebied langs de Tramstraat is in principe een rusten verzorgingstehuis mogelijk (zie 7.4.1)
c) waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden : één van de volgende gebieden :
1) de speciale beschermingszones, de definitief vastgestelde gebieden die in aanmerking komen
als speciale beschermingszone en de waterrijke gebieden van internationale betekenis
overeenkomstig het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu;
Er wordt geen bijkomend SBZ gepland binnen beide plangebieden.
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2) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee vergelijkbare gebieden,
aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de
ruimtelijke ordening;
Er worden geen bijkomend natuurgebied met wetenschappelijke waarde gepland binnen
beide plangebieden.
d) door het publiek bezochte gebouwen en gebieden, inclusief recreatiegebieden, waarbij de
gemiddelde aanwezigheid minstens 200 personen per dag is of waarbij op piekmomenten
minstens 1000 personen aanwezig zijn;
Er worde geen bijkomende gebouwen of gebieden in die zin gepland binnen beide
plangebieden.
e) hoofdtransportwegen
1) wegverkeer : de wegen behorende tot de categorieën ’hoofdwegen’ en ’primaire wegen van
categorie I’ uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
Er worden geen bijkomende hoofdwegen of primaire wegen type 1 gepland binnen beide
plangebieden.
2) spoorwegverkeer : de spoorwegen behorende tot de categorie ’hoofdspoorwegen voor het
personenvervoer’ uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
Er worden geen bijkomende spoorwegen gepland binnen beide plangebieden.
3) luchthavenverkeer in verband met het luchthaventerrein van Zaventem;
Er is geen luchthavenverkeer van toepassing op beide plangebieden
f) externe gevarenbron : een element in de omgeving die de oorzaak kan vormen van een zwaar
ongeval bij een Seveso-inrichting zoals pijpleidingen, windturbines, hoogspanningsleidingen,
LPG-tankstations,...;
Er worden geen bijkomende externe gevarenbronnen gepland binnen beide plangebieden.
7.4.1.

NIEUWE WOONGEBIEDEN
De provinciale ruimtelijek uitvoeringsplannen voorzien in de herbestemming van enkele
gebieden naar een specifieke woonzone. Hieronder wordt per deelgebied weergegeven wat de
verwachte ontwikkelingen zijn en wordt de relatie met de bestaande Seveso-inrichtingen (zie
7.1) besproken. Deze relatie wordt, rekening houdend met de beschikbare gegevens van de
inrichtingen, uitgedrukt in de afstand tussen beide.

7.4.1.1. WOONGEBIED TRAMSTRAAT (PRUP ‘STATIONSOMGEVING TIENEN – PARK’)
De zone tussen de Tramstraat en het spoor is momenteel bestemd als zone voor openbaar nut.
Het plan gaat er van uit dat de woonfunctie primeert in deze zone. Deze zone wordt deels
herbestemd in functie van een woonprogramma. De woningen worden voorzien in de vorm
van vrijstaande meergezinswoningen. Er worden ongeveer 80 wooneenheden voorzien,
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verdeeld over een 10-tal volumes. Mogelijk wordt deels zorgwoningen toegestaan. In de
stedenbouwkundige voorschriften zal daarom niet uitgesloten worden dat binnen het
voorziene bouwvolume ook een rust- en verzorgingstehuis kan ingeplant worden.
De afstanden (in vogelvlucht) tussen de woonontwikkeling in de Tramstraat (gemeten vanaf
het dichtste punt) en de Seveso-inrichtingen bedraagt: voor Photo-Voltech 270 meter, voor
Affilips 610 meter en Multigas 3 kilometer. De afstand tot het geplande regionaal
bedrijventerrein bedraagt 2,6 kilometer.
7.4.1.2. WOONONTWIKKELING VIADUCTSTRAAT (PRUP ‘STATIONSOMGEVING TIENEN – STAD’)
De bestaande zone voor openbaar nut wordt thans voor een zeer beperkt deel gebruikt voor
het bestaande dierenasiel. Het overige deel is een onderbenut restgebied. Mits een gepaste
nieuwe locatie voor het asiel, kan hier een woonontwikkeling voorzien worden. Op basis van
het stadsontwerp kunnen hier ongeveer 90 wooneenheden worden voorzien. Het dierenasiel
wordt verplaatst.
De afstanden (in vogelvlucht) tussen de woonontwikkeling in de Viaductstraat (gemeten vanaf
het dichtste punt) en de Seveso-inrichtingen bedraagt: voor Photo-Voltech 570 meter, voor
Affilips 210 meter en Multigas 2,6 kilometer. De afstand tot het geplande regionaal
bedrijventerrein bedraagt 2,4 kilometer.
7.4.1.3. WOONONTWIKKELING ZIJDELINGSESTRAAT EN POSTSITE (PRUP ‘STATIONSOMGEVING TIENEN – STAD’)
De bestaande pendelparking aan de stadszijde wordt deels herbestemd in functie van wonen
en (bus)stationsgerelateerde functies (krantenwinkel, video-verhuur,… e.d. op gelijkvloers), als
afwerking van het stationsplein. Op basis van het stadsontwerp is hier ruimte voor ongeveer 40
wooneenheden.
Naast het bestaande stationsgebouw wordt het bestaande postgebouw geherwaardeerd. Het
betreft een vernieuwing van het bestaande postgebouw in functie van een kleinhandels-,
kantooren/ of woonprogramma. De bebouwbare oppervlakte van het terrein zal uitgebreid
worden, door nieuwbouw met kantoor- en/of woonfunctie toe te laten op de achtergelegen
parking. In deze nieuwbouw wordt ook een fietspunt en fietsenstalling ondergebracht.
Bestaand postgebouw ca. 800 m², nieuwbouw ca. 1800 m² kantoren, handel en/of wonen. De
fietsenstalling in de nieuwbouw wordt voorzien op 700 plaatsen. Het fietspunt beslaat 140 tot
200 m².
De afstanden (in vogelvlucht) tussen de woonontwikkeling in de Zijdelingsestraat (gemeten
vanaf het dichtste punt) en de Seveso-inrichtingen bedraagt: voor Photo-Voltech 360 meter,
voor Affilips 650 meter en Multigas 2,8 kilometer. De afstand tot het geplande regionaal
bedrijventerrein bedraagt 2,6 kilometer.

113/120

De afstanden (in vogelvlucht) tussen de woonontwikkeling in de Postsite (gemeten vanaf het
dichtste punt) en de Seveso-inrichtingen bedraagt: voor Photo-Voltech 420 meter, voor Affilips
490 meter en Multigas 3 kilometer. De afstand tot het geplande regionaal bedrijventerrein
bedraagt 2,9 kilometer.
7.4.2.

ANDERE ONTWIKKELINGEN

7.4.2.1. PENDELPARKING
In het stadsontwerp wordt een pendelparking voorzien voor 1650 wagens. Het betreft in
hoofdzaak een herschikking van de bestaande pendelparkings in de stationsbuurt met een
beperkte uitbreiding (10%). Het gaat hier dus eigenlijk niet over een nieuwe ontwikkeling. In
een beperkt deel van de pendelparking wordt de mogelijkheid gelaten om een kantoortoren te
voorzien. In het PRUP ‘staionsomgeving Tienen – park’ zullen (omwille van de onzekere
marktvraag) verschillende mogelijke bestemmingen toegelaten worden: wonen, kantoren,
kleinschalige detailhandel en voorzieningen gericht op pendelaars. Het programma omvat in
grootteorde van ca. 6000 m² kantoren en/of wonen, ca. 500 m² commerciële functies en/of
voorzieningen gericht op pendelaars.
De afstanden (in vogelvlucht) tussen de pendelparking (gemeten vanaf het dichtste punt) en de
Seveso-inrichtingen bedraagt: voor Photo-Voltech 230 meter, voor Affilips 360 meter (490 tot
de toren) en Multigas 2,9 kilometer. De afstand tot het geplande regionaal bedrijventerrein
bedraagt 2,7 kilometer.
7.4.2.2. STELPLAATS
Er wordt van uitgegaan dat de busstelplaats op de huidige locatie niet verder kan uitgebreid
worden, en dat een herlocalisatie aangewezen is. De (beschermde) tramsite kan herbestemd
worden in functie van wonen (station/ dienstwoning) en publiek toegankelijke functies
(tramloods). Een uitbreiding van of bijkomend volume naast de tramloods wordt overwogen.
Bestaand volume tramloods 750m², uitbreiding of nieuwbouw maximaal 750 m².
De afstanden (in vogelvlucht) tussen de stelplaats (gemeten vanaf het dichtste punt) en de
Seveso-inrichtingen bedraagt: voor Photo-Voltech 220 meter, voor Affilips 530 meter en
Multigas 3 kilometer. De afstand tot het geplande regionaal bedrijventerrein bedraagt 2,7
kilometer.
7.4.2.3. DETAILHANDELSZONE
De bestaande detailhandel in deze zone wordt beperkt door de stedenbouwkundige
voorschriften. Dit belet een optimale invulling en configuratie van deze zone. Het plan voorziet
een verruiming van de verkoopoppervlakte per winkel, een gezamenlijk parkeerbeleid en
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verhoging van de beeldwaarde. Een uitbreiding van de zone wordt voorzien richting station.
Een deel van de bestaande pendelparking zal daartoe herbestemd worden naar een zone voor
grootschalige detailhandel. Bestaande winkelvloeroppervlakte ca. 8200 m2. Uitbreiding tot ca.
12500 m2 mogelijk.
De afstanden (in vogelvlucht) tussen de detailhandelszone (gemeten vanaf het dichtste punt)
en de Seveso-inrichtingen bedraagt: voor Photo-Voltech 370 meter, voor Affilips 750 meter en
Multigas 3 kilometer. De afstand tot het geplande regionaal bedrijventerrein bedraagt 2,6
kilometer.

7.5. Conclusie
Op basis van de evaluatie (zie 7.4) van de ontwikkelingsgebieden in relatie tot de gekende
Seveso-inrichtingen, blijkt dat er geen nieuwe aandachtsgebieden gepland zijn op een afstand
die kleiner is dan de gekende kritische grenswaarden (zie 7.2.4) op basis van de beschikbare
informatie over deze Seveso-inrichtingen.
Hieronder wordt het beslissingsdiagram uit het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari
2007, houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage doorlopen, teneinde
de criteria toe te passen op basis waarvan de dienst Veiligheidsrapportering gebruikelijk beslist
of de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport al dan niet is vereist. Het doorlopen traject
wordt aangeduid door middel van de oranje lijn in volgende figuur.
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Het beslissingsdiagram leidt tot stap 5 : De aanwezige of mogelijk aanwezige Seveso-inrichting
ligt binnen een perimeter van 2 km rond het aanwezige of geplande aandachtsgebied.
De verdere beoordeling hangt af van de vraag of de externe risico’s van de Seveso-inrichting
bekend zijn bij de dienst VR op basis van de beoordeling van openbare documenten (onder
andere een veiligheidsrapport, een veiligheidsstudie, een kennisgeving). Op basis van de
beschikbare info (zie 7.2) blijkt dat deze voldoende gekend zijn.
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Een laatste afweging bestaat eruit na te gaan of er voldoende afstand is tussen de Sevesoinrichtingen enerzijds en de aandachtsgebieden anderzijds. Onder het hoofdstuk 7.4 werd de
afstand tussen beide in detail besproken. Hierdoor beschikt volgens ons de dienst VR over
voldoende gegevens om te kunnen nagaan of er voldoende afstand is tussen de Sevesoinrichtingen enerzijds en de aandachtsgebieden anderzijds.
De concrete toepassing van deze laatste stap (geval C1, C2 of C3) blijft uiteraard de
bevoegdheid van de dienst VR.
Wij menen echter aangetoond te hebben dat de externe risico’s van de desbetreffende Sevesoinrichtingen bekend zijn bij de dienst VR én er voldoende afstand is tussen de Sevesoinrichtingen enerzijds en de aandachtsgebieden anderzijds. De opmaak van een ruimtelijk
veiligheidsrapport zal volgens ons weinig meerwaarde opleveren. Om die reden menen wij te
mogen concluderen dat de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport niet noodzakelijk is.
Op basis van de bovenstaande motivering heeft de dienst Veiligheidsrapportage in haar advies van 21
juni 2013 naar aanleiding van de plenaire vergadering gesteld dat “ het plan geen relevante
ontwikkeling betreft voor wat betreft het aspect externe (mens)veiligheid” en besliste de dienst
Veiligheidsrapportage “dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden. Voor wat
het aspect externe (mens)veiligheid betreft dient geen verdere actie ondernomen te worden.”

8.

OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen worden binnen de
betreffende plangebieden volgende voorschriften opgeheven:
PRUP ‘stationsomgeving Tienen – stad’
De hier volgende voorschriften van het gewestplan Tienen-Landen, goedgekeurd bij koninklijk besluit
van 24/03/1978 en latere wijzigingen:
1. woongebied
2. gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
3. zone voor openbare nutsvoorzieningen
De hier volgende bepalingen van het bijzonder plan van aanleg 'Zijdelingsestraat', goedgekeurd bij
ministerieel besluit van 19/06/1991:
1. art. 5: zone voor openbare wegenis
2. art. 6: zone voor autobergplaatsen
3. art. 7: zone voor kleine en middelgrote ondernemingen en distributie
PRUP ‘stationsomgeving Tienen – park’
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De hier volgende voorschriften van het gewestplan Tienen-Landen, goedgekeurd bij koninklijk besluit
van 24/03/1978 en latere wijzigingen:
1. woongebied
2. gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
3. ambachtelijke bedrijven en kmo's
4. agrarisch gebied

9.

RUIMTEBALANS - PLANBATEN - PLANSCHADE
9.1. Ruimtebalans - PRUP ‘stationsomgeving Tienen – stad’
Bestemmingscategorie

Huidige bestemmingen
in het plangebied

Bestemmingen in het
provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan
0,1

Verschil

Wonen

1,2

-1,1

Bedrijvigheid

2,3

3,1

+0,8

Recreatie

-

-

-

Landbouw

-

-

-

Bos

-

-

-

Overig groen

-

-

-

Reservaat en natuur

-

-

-

Lijninfrastructuur

-

-

-

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen
Overige bestemmingen

1,5

1,8

+0,3

-

-

-

TOTAAL

5,0

5,0

0
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9.2. Ruimtebalans - PRUP ‘stationsomgeving Tienen – Park’ – ter illustratie
Bestemmingscategorie

Huidige bestemmingen
in het plangebied

Bestemmingen in het
provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan
7,1

Verschil

Wonen

0,5

+6,6

Bedrijvigheid

0,7

0,5

-0,2

Recreatie

-

-

-

Landbouw

-

-

-

Bos

-

-

-

Overig groen

0

5,1

+5,1

Reservaat en natuur

-

-

-

Lijninfrastructuur

-

-

-

Gemeenschaps- en
nutsvoorzieningen
Overige bestemmingen

15,5

4

-11,5

-

-

-

TOTAAL

16,7

16,7

0

9.3. Planbaten - planschade
Conform artikel 2.2.2 §7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) dient een RUP (in
voorkomend geval) een register, al dan niet grafisch, te bevatten van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een
planbatenheffing of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart
2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.
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Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van
percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een
vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel
geven over de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
Het register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop
de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
Volgens Artikel 2.6.4 van de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening is een planbatenheffing verschuldigd
wanneer een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een perceel
bepaalde bestemmingswijzigingen doorvoert. De bestemmingswijzigingen worden in datzelfde artikel
opgesomd. Beide ruimtelijke uitvoeringsplannen voeren geen bestemmingswijzigingen door die
aanleiding kunnen geven tot een planbatenheffing.
Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk
uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen,
vermeld in artikel 4.2.1, 1° van de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening, of te verkavelen, terwijl het de
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een
vergunning om te bouwen of te verkavelen. Beide ruimtelijke uitvoeringsplannen voeren geen
wijzigingen door die mogelijks aanleiding geven tot een planschadevergoeding.
Bestemmingswijzigingscompensatie en compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften hebben
enkel betrekking op agrarische gebieden die worden omgezet naar een zone die onder de categorie van
gebiedsaanduiding "reservaat en natuur", "bos" of "overig groen" valt en op extra beperkingen die aan
de agrarische gebieden worden opgelegd. Beide ruimtelijke uitvoeringsplannen geven geen aanleiding
tot een bestemmingswijzigingscompensatie of een compensatie ingevolge
beschermingsvoorschriften.
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