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DEEL 1:

DOELSTELLING EN MOTIVATIE OPMAAK PRUP

De provincie acht rioolwaterzuiveringsinstallaties van provinciaal niveau, waarvan het afvalwater:
x afkomstig is uit meerdere gemeenten;
x afkomstig is uit een zuiveringsgebied dat (delen van) kleinstedelijk gebied Diest bevat;
x afkomstig is van regionale bedrijventerreinen in kleinstedelijke gebieden en in de specifiek economische knooppunten.
Volgende ruimtelijke principes en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en uitbreiding van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
(rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioleringen en collectoren), worden vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:
x Uitgangshouding voor de ontwikkeling en uitbreiding van RWZI’s is het principe van gedeconcentreerde bundeling. De verenigbaarheid qua reuk-,
lawaai- en visuele hinder met de woonfunctie is maximaal;
x De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap;
x De omvang van de RWZI tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan;
x Voor de aanleg van rioleringen en collectoren geldt zoveel mogelijk het principe van bundeling van lijninfrastructuren.
Daarnaast formuleert de provincie een bijkomend principe:
x Inplanting van infrastructuur voor afvalwaterzuivering dient steeds te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid;
x Afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en integraal waterbeheer wordt vooropgesteld.
De RWZI Diest werd in 1997 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 12.150 IE (met een uitbreidingsmogelijkheid tot 24.300).
Eén gravitaire collector, voert het hoofdzakelijk huishoudelijk afvalwater van de stad Diest en van de deelgemeente Webbekom naar deze installatie. In 2002
werd de deelgemeente Molenstede aangesloten via pompstation Vijverstraat.
Kaart 1: zuiveringsgebied RWZI Diest (Aquafin)
Voor een integrale aanpak wordt de Provincie aangesproken om d.m.v. ruimtelijke uitvoeringsplannen de juiste bestemmingen te realiseren en de bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk te maken.
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Voorwaarden ontwikkeling van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
Vanuit technisch oogpunt is de locatiekeuze voor een RWZI afhankelijk van gravitatieprincipes en van de nabijheid van een waterloop voor de lozing van het effluent.
Daarnaast kan een aantal ruimtelijke voorwaarden worden gesteld aan de locatiekeuze van nieuwe- en de uitbreiding en/of landschappelijke integratie van bestaande
RWZI’s.
Principe gedeconcentreerde bundeling en verenigbaarheid met woonfunctie:
De RWZI is aansluitend bij het stedelijk gebied Diest, meer bepaald op het einde van de Demerbroeken bij de spoorlijn Antwerpen-Hasselt, in de onmiddellijke omgeving van
de bedrijventerreinen bij de Demer. Aldus wordt de RWZI die ten dienste staat van het kleinstedelijk gebied gebundeld met dit kleinstedelijk gebied. De installatie is
verenigbaar met de woonfunctie door de afstand ten opzichte van de bebouwing en de visuele en natuurlijke inbuffering.
De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap:
De RWZI sluit aan op de schaal van de omgeving qua grootte met het aangrenzende landbouwgebied, met de kavels van de aanpalende bedrijventerreinen en met de
omringende natuur- en bosgebieden. De locatie heeft een beperkte omvang en een beperkte hoogte. Verdere integratie in het landschap en in de ruimte wordt voorzien door
een visuele inpassing en buffering met streekeigen beplanting, aansluitend op het landschap in de Demerbroeken.
De omvang tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies in het buitengebied niet aan:
Het betreft een bestaande RWZI, gelegen tussen de oevers van de Demer en de spoorlijn Antwerpen-Hasselt, in de omgeving van de stationsbuurt en de bedrijventerreinen bij
de Demer. De RWZI betekent hierdoor geen structurele aantasting van de functies van het buitengebied.
Het principe van bundeling van infrastructuren:
De RWZI sluit aan bij de spoorweginfrastructuur, de Demer en de bedrijventerreinen waardoor er een duidelijke bundeling is van de installatie in het stedelijk gebied,
waarvoor zij de zuivering verzorgt.
De inplanting dient te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid:
Diest vervult samen met Aarschot de functie van functioneel en morfologisch zwaartepunt binnen het Demernetwerk. De RWZI biedt een ondersteuning van de werking van
het kleinstedelijk gebied Diest en ondersteunt hiermee impliciet haar functie in het Demernetwerk, omdat er door het voorzien van adequate waterzuivering voor het
kleinstedelijk gebied een groter draagvlak ontstaat om Diest verder uit te bouwen en zijn regionale functie binnen het Demernetwerk op te nemen. Deze functie betekent geen
aantasting van de structurerende rol van de Demer. De Demer werd historisch recht getrokken en maakt op de beschouwde locatie een doortocht doorheen het kleinstedelijke
gebied. De inplanting betekent geen aantasting voor de waardevolle natuurgebieden in de vallei van de Demer, ten westen van de RWZI. De RWZI betekent geen verdere
aantasting van de structurerende rol van de Demer. Integratie in het landschap wordt voorzien door een visuele inpassing en buffering.
De afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en het integraal waterbeheer:
De RWZI verzorgt de waterkwaliteit. De bestaande installatie situeert zich in een van nature overstroombaar gebied, gespecifieerd als recent overstroomd gebied. De
bestaande installatie ligt in ophoging ten opzichte van de directe omgeving, wat geen bijkomende aantasting van de komberging van de waterloop betekent. In de
voorschriften wordt aandacht besteed aan de waterinfiltratie.
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DEEL 2:

NK

SITUERING

pfqrbofkd=mi^kdb_fba=

Het projectgebied situeert zich op het grondgebied van de gemeente Diest, begrensd door de spoorweg Antwerpen – Hasselt in het noorden en door de Demer
in het zuiden. Het betreft hier een bestaande installatie, gebouwd in 1997.
Kaart 2: situering op macroniveau
Kaart 3: situering op microniveau

OK

jlqfs^qfb=fkmi^kqfkd=

De RWZI Diest ligt volledig in agrarisch gebied met ecologisch belang. In toepassing van artikel 20 van het K.B. dd. 28/12/1972 betreffende de inrichting en
de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, werd de aanvraag tot het oprichten van een waterzuiveringsinstallatie in agrarisch gebied,
vergund op 06.07.1995.
De RWZI Diest is ingeplant in het stroombekken van de Demer en de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 06.07.1995. De milieuvergunning
klasse 1 werd afgeleverd op 18.07.1995.

PK

qb`ekfp`eb=^pmb`qbk=otwf=

De motivatie van de inplantingsplaats vanuit technisch oogpunt, de grootte van de installatie en een aantal richtcijfers zijn te vinden in het jaarverslag 2003 –
operaties, opgemaakt door Aquafin. De relevante gegevens hieruit zijn verwerkt in de toelichtingsnota.
Om een inzicht te krijgen in de ruimtelijke vertaling van deze inrichting binnen de grenzen van het PRUP, is in bijlage 1 inplantingsplan op uittreksel
kadasterplan van de RWZI gevoegd.
Kaart 4: orthofoto
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Toelichtingsnota
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Toelichtingsnota
Kaart 3:
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QK

elldqbifddfkd=s^k=ebq=qboobfk=

Het projectgebied bevindt zich aan de oevers van de Demer. Het MV-peil is 21,00 TAW

RK

fkmi^kqfkdpmi^^qp=slidbkp=ebq=qom=bk=ab=rfqdbslboab=oflibofkd=bk=`liib`qbofkd=

De RWZI Diest is tussen de Fabriekstraat en de Demer gesitueerd. Volgens het TRP (studiebureau Puls) was de RWZI voorzien aan de overzijde van de
Demer maar eveneens thv de huidige inplan-tingsplaats. De toevoercollectoren naar de RWZI volgen eveneens de visie van het TRP. De meest
stroomopwaartse collectoren volgen in mindere mate de visie van het TRP. Dit heeft echter geen invloed op de inplantingsplaats van de RWZI. De RWZI is
logisch ingeplant op het meest stroomaf-waartse, laagste punt van het zuiveringsgebied. De hoofdtoevoercollector is wel ten zuiden van de Demer voorzien en
dat is ook de reden waarom in het TRP voor een zuidelijke inplantingsplaats geopteerd werd. Aangezien dit terrein echter als natuurgebied staat ingetekend op
het Gewestplan en aangezien dit ook nog gelegen is in beschermingszone 3 van de waterwinning werd overgestapt naar de noordelijke zijde van de Demer.
Door het syfoneren van de collector onder de Demer door kan de RWZI voorzien worden op een terrein buiten de beschermingszone van de waterwinning en
niet meer in natuurgebied maar in agrarisch gebied met ecologisch belang. Bovendien sluit het terrein dan aan bij de Fabriekstraat en de aanpalende spoorlijn.

SK

lkqs^kdpq`^m^`fqbfq=s^k=ab=t^qboillm=

Geen gegevens beschikbaar.

TK

i^kap`e^mmbifghb=efkabo=

De RWZI werd ingepast in het landschap en geïntegreerd in zijn omgeving. Voor de eventuele uitbreiding van de bestaande RWZI zijn er geen bijkomende
gronden nodig.
De bufferzone is van belang ten aanzien van de nabijgelegen Demer en in mindere mate ten aanzien van de vlakbij gelegen industriezone, waar eerder wordt
geopteerd voor een landschappelijke buffer.

UK

ht^ifqbfq=s^k=ab=lkabodolka=

Uit de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat een beschrijvend bodemonderzoek niet noodzakelijk is. Het perceel dient niet opgenomen te
worden in het register van verontreinigde gronden.
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VK

_bobfh_^^oebfa=

De RWZI wordt ontsloten via de Fabriekstraat (parallelweg met de spoorweg).
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DEEL 3:

PLANNINGSCONTEXT

NK

orfjqbifghb=mi^kkfkdp`lkqbuq=

NKNK

oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~åÇÉêÉåN=

Het voorstel voorziet een locatie, vooral bepaald door de bestaande leidinginfrastructuur. De RWZI ligt in de onmiddellijke omgeving van wat Diest
morfologisch betekent. De schaal van de ingreep sluit aan bij de schaal van het landschap. Het station functioneert bovenlokaal (boven het niveau van een
woonkern) en is om ruimtelijke redenen (bestaande infrastructuur van aanvoerleidingen, bestaande beken en waterlopen, reliëf) verantwoord. Uit de passende
beoordeling blijkt dat de natuurlijke structuur niet in haar functioneren geraakt wordt.
Bindende bepalingen
In het RSV zijn geen bindende bepalingen opgenomen in verband met infrastructuur voor afvalwater-zuivering.
Richtinggevend gedeelte
Diest is geselecteerd als kleinstedelijk gebied. De ontwikkelingen inzake wonen en werken, evenals de concentratie van de aan het wonen gekoppelde
gemeenschapsvoorzieningen en -infrastructuren worden gebundeld in het stedelijk gebied. De RWZI ligt bij de vermoedelijke rand van het stedelijk gebied.
De schaal van de RWZI in het buitengebied sluit aan op de schaal van het landschap, de omvang tast de structuur en de functie van het buitengebied niet aan.
De site bij het Broek ligt tussen elementen van de bovenlokale natuurlijke structuur in de Demervallei, die deel uitmaken van een vogelrichtlijngebied en het
VEN.
In het stedelijk conglomeraat is er een sterke fragmentatie van de ruimte. Niet alleen doen zich nieuwe uitbreidingen voor als losse onderdelen, maar ook de
manier waarop de bestaande stad evolueert en wordt gebruikt, doet haar uiteenvallen in fragmenten.
Die fragmentatie is het gevolg van de manier waarop de ruimte tot stand komt. Het zijn de marktmechanismen die deze fragmenten produceren.
Dit alles leidt tot een andere maatschappelijke benadering van de ruimte die men gebruikt als netwerk van losse, uit elkaar gelegde functies. Wonen en werken
kunnen om het even waar. Vanuit de plaats waar men woont, kan men gebruik maken van de verschillende elementen van de uiteengelegde stad. Niet alleen
op het vlak van verbanden en communicatie, maar ook op morfologisch vlak is de stad meer en meer een ‘netwerk’ geworden waarvan de reikwijdte
bovendien steeds wijder wordt.

1

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997
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Verschillende stukken ruimte die weliswaar elk op zich een antwoord geven op een bepaalde maatschappelijke behoefte maar die geen samenhang vertonen,
zijn het resultaat van deze ontwikkeling.
Door enerzijds de structurerende gebieden van het stedelijke conglomeraat te bepalen, en door anderzijds een grotere consistentie en interne kwaliteit van de
fragmenten na te streven, vraagt dit fenomeen van stedelijke ontwikkeling om een geëigende aanpak. Het fysisch systeem en de onbebouwde gebieden
enerzijds, en de plekken waar ontwikkelingen mogelijk zijn anderzijds, zijn potentiële structurerende elementen van het stedelijke conglomeraat.
In de stedelijke gebieden wordt een beleid gevoerd waar ontwikkeling, concentratie en verdichting uitgangspunten zijn, maar steeds met respect voor de
draagkracht van het stedelijk gebied.
De grenzen van een stedelijk gebied worden onder meer bepaald door de bestaande bebouwde omgeving, door de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het
betrokken stedelijk gebied en door de bereikbaarheid.
Op basis van de stedelijke uitrustingsgraad en het voorzieningenniveau, van het belang van het stedelijk gebied voor de omgeving en voor Vlaanderen en op
basis van hun interne stedelijke structuur, wordt beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen de volgende 4 categorieën van stedelijke gebieden:
x grootstedelijke gebieden
x regionaalstedelijke gebieden
x structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden (Aarschot, Diest)
x kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau
Bij de selectie van de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden wordt de categorie “goed uitgerust” als uitgangspunt gehanteerd.

NKOK

mêçîáåÅá~~ä=oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~ãëJ_ê~Ä~åíO=

Bindende bepalingen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd bij ministerieel besluit van 7 oktober 2004 definitief goedgekeurd. Op 1 december 2004 is het plan in
werking getreden.
In het PRS zijn volgende bindende bepalingen opgenomen in verband met infrastructuur voor afvalwaterzuivering:
3. Acties en Prioriteiten - 3.1.Open ruimte - 3.1.4. Inplanting rioolwaterzuiveringsinstallaties: Tegen eind 2006 is de provincie i.s.m. de bevoegde instanties en
Aquafin minimaal gestart met de opmaak van 1 of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de inplanting, uitbreiding en herbestemming van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties van bovenlokaal belang.

2

Provincie Vlaams-Brabant, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, voorontwerp februari 2003
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Richtinggevend gedeelte
De gemeente Diest maakt deel uit van de deelruimte ‘Demernetwerk’, in de noordoostelijke hoek van de provincie Vlaams-Brabant en vormt de schakel met
de provincie Limburg en Antwerpen en de overgang tussen de Kempen en het Hageland.
Het Demernetwerk vormt zowel op landschappelijk als op ruimtelijk en functioneel vlak een overgangszone, een scharnierregio. Het Demernetwerk is een
relatief versnipperd gebied. De provincie kiest voor een fijnmazige oplossing waarbij elk van de ruimtelijke componenten deel uitmaken van een netwerk.
De sterk structurerende rol van de Demer wordt ondersteund.
De verschillende landschappelijke eenheden in het gebied, zoals de grotere en kleinere bosfragmenten, weiden en akkers, de beboste heuvelruggen, het
Demeralluvium en de landbouwgronden ten zuiden van de Demer, zijn bepalend voor de deelruimte.
Aarschot en Diest worden ondersteund als functionele en morfologische zwaartepunten. Een verdere spreiding van de sterk gefragmenteerde
nederzettingsstructuur wordt een halt toegeroepen en het waterrijke alluvium van de Demer wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van nederzettingen.
De bundeling van de verschillende lijninfrastructuren parallel aan de Demer: de N10, de A2, de spoorweg en de hoogspanningsleidingen, wordt versterkt.
Het waterbeleid is grondig in beweging, zowel binnen de provincie als in het hele Vlaamse Gewest, en is geëvolueerd naar een integraal waterloopbeheer, dat
zowel de kwalitatieve, kwantitatieve als ecologische aspecten in ogenschouw neemt. De provincie wenst hierin een ondersteunende en faciliterende functie te
vervullen.De visie omtrent een integraal waterbeheer bestaat uit 4 elementen:
x Ruimte voor water: voorkomen van wateroverlast, waarbij er wordt van uitgegaan dat het respecteren van de natuurlijke kenmerken van watersystemen de
beste garanties biedt voor het vermijden van problemen.
x Ondersteunen van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van de structuurkenmerken van het waterlopennetwerk. Hierbij wordt uitgegaan van het
vertragen van de waterafvoer in de bovenstroomse gebieden. Vanuit de ruimtelijke ordening zal maximaal de mogelijkheid worden geboden om de
retentie- en bergingscapaciteit van de waterlopen te verhogen.
x Ondersteunen van behoud en ontwikkeling van waterkwaliteit. Dit houdt in dat het omgevend ruimtegebruik dient afgestemd te worden op de functie van
de waterloop en dat er ruimte dient gevrijwaard te worden voor de aanleg van buffers en/of overgangszones tussen waterloop en eventueel vervuilende
functies.
x Ondersteunen en versterken van de ecologische verbindingsfunctie van de waterloop. Hierbij is het van belang om het beheer, het onderhoud en de
inrichting van de waterlopen zoveel mogelijk af te stemmen op de aanwezige (potentiële) natuurwaarden. Het is ook van belang om de waardering van de
watersystemen te versterken.

NKPK
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Er werden geen relevante gegevens overgemaakt.
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De Demervallei is een structuurbepalend element van gewestelijk niveau. Het gewest, AMINAL- afdeling Water werkt een visie uit in het kader van de studie
‘Ontwikkelingsplan Demer’, waarvan nog geen relevante gegevens beschikbaar zijn.

NKRK

i~åÇëÅÜ~éë~íä~ë=

Het plangebied situeert zich in de Demervallei, geselecteerd als belangrijke structurerende rivier- en beekvallei. De Demervallei met de diestiaanheuvels
wordt beschouwd als rivierlandschap.
Het toekomstig beleid voor de Demervallei houdt rekening met het historisch landschapskarakter en tracht een aantal verloren of bedreigde
landschapswaarden te herstellen. Bijzondere aandacht gaat naar een sterke verweving met het omliggende landschap dat omwille van de aanwezigheid van
Diestiaanheuvels in de valleirand, vaak bruuske overgangen kent.

NKSK

_áçäçÖáëÅÜÉ=ï~~êÇÉêáåÖëâ~~êí=

De biologische waarderingskaart meldt ter hoogte van de RWZI geen karteringseenheden. In een straal van 700 m rondom de RWZI komen volgens de
biologische waarderingskaart volgende habitattypes of karteringen voor: graasweiden (Hp), hooiland (Hu), vochtig graasland met dotterbloem (Hc), oudere
naaldbossen met ondergroei van struiken (Ppmb).
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Type Plan

binnen het plangebied

aangrenzend aan het plangebied

RUIMTELIJK
Gewestplan(nen)

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Aarschot - Diest (KB. 07.11.1978)
Agrarisch gebied met ecologisch
belang
geen

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen
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geen

geen
geen
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Algemene plannen van aanleg

geen

geen

Bijzondere plannen van aanleg

geen

geen

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

geen

geen

Verkavelingsvergunningen

geen

geen

Ruilverkaveling / landinrichting

geen

geen

Beschermde monumenten

geen

geen

Beschermde dorpsgezichten

geen

geen

Beschermde landschappen

geen

geen

SECTORAAL

Vogelrichtlijngebieden

gelegen in vogelrichtlijngebied
(EG-Vogelrichtlijn 92/43/EEG) –
BE 3.16 Demervallei

Habitatrichtlijngebieden
Gebieden van het duinendecreet

geen
niet van toepassing

Gebieden van het Vlaams
situeert zich niet in een GEN /
Ecologisch Netwerk (VEN), decreet GENO
Natuurbehoud

grenzend aan 700 m buffer van
vogelrichtlijngebied – BE 3.16
Demervallei
geen
niet van toepassing
grenzend aan GEN/GENO

Gebieden met recht van voorkoop

geen

geen

Natuurreservaten

geen

geen

Bosreservaten

geen

geen

Beschermingszones
grondwaterwinningen

geen

geen

Bevaarbare waterlopen

Demer (deels)

Demer (deels)

Onbevaarbare waterlopen
Klasse

Zwarte Beek (niet geklasseerd.)
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Demer (deels) – 1e cat.
Leigracht (3e categorie)
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Rooilijnen
Voet- en buurtwegen

geen

geen

voetweg 114

voetweg 114, buurtweg 25

Tabel 1: toetsingstabel bestaande juridische toestand

OKNK

p_wJe=Ó=Ü~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇ=

De inplantingsplaats bevindt zich in vogelrichtlijngebied (EG-Vogelrichtlijn 92/43/EEG) - BE 3.06Demervallei
x

Elementen met mogelijke impact (uit aanmeldingsformulier in navolging van art. 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) die de passende
beoordeling bevat van de gevolgen van de RWZI voor de SBZ)
x Tijdens de verdere exploitatie zullen voornamelijk positieve effecten optreden. Verwacht wordt dat de te verwerken vuilvracht op de RWZI verder zal
toenemen. De RWZI voldoet aan de geldende emissiegrenswaarden. Opname en verwerking van vuilvracht komt ten goede aan de waterkwaliteit van de
Demer, als ontvangende waterloop en de kwaliteit van de in de buurt voorkomende watergebonden ecosystemen. De geluidshinder van de installatie zal
minimaal zijn naar het Vogelrichtlijngebied toe, gezien de situering van de spoorlijn, de gewestwegen en het industrieterrein in de onmiddellijke
omgeving.
Bijlage 2: passende beoordeling van de gevolgen van het plan of het project op de SBZ.

OKOK

sÉå=

De inplantingsplaats van de RWZI situeert zich niet in een VEN-gebied, maar bevindt zich in de buurt van een GEN/GENO. Ten noorden van de spoorweg,
ten zuiden van de Demer en ten westen van de RWZI ligt een gebied dat tot het VEN behoort.

OKPK

dÉïÉëíéä~å=

Kaart 5: gewestplan
Het plangebied situeert zich in het gewestplan Aarschot - Diest. (Koninklijk besluit van 7 november 1978). De inplantingsplaats bevindt zich in agrarisch
gebied met ecologisch belang.
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dçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=îÉêÖìååáåÖÉå==
06.07.1995: vergunning voor het oprichten van een waterzuiveringsinstallatie, ingewilligd in
beroep door de B.D.
18.07.1995: milieuvergunning klasse 1 voor het exploiteren van een waterzuiveringsinstallatie
1997: bouw van de installatie

lîÉêáÖÉ=

Over het plangebied loopt een hoogspanningsleiding. Deze is in beheer van Elia.
Kaart 6: juridische toestand en andere beschermingen vanuit het leefmilieu

PK

t^qboqlbqp=

Algemeen
Het decreet Integraal Waterbeleid waarmee Vlaanderen haar waterbeleid afstemt op de Europese kaderrichtlijn water, voert bepaalde verplichtingen in,
waaronder de watertoets. Dit houdt in dat de overheid die over een plan (hier een RUP), een programma of een vergunningsplichtig project moet beslissen,
erover moet waken dat er geen schadelijke effecten ontstaan, of dat de schadelijke effecten zoveel mogelijk worden vermeden. In de watertoets worden de
doelstellingen en de beginselen van het integraal waterbeleid getoetst. In afwachting van de waterbeheersplannen worden de kaarten met aanduiding van de
van nature overstroombare gebieden, recent overstroomde gebieden en risicozones overstromingsgebieden gehanteerd (zie kaart 7).
De locatie van de RWZI is gelegen in een recent overstroomd gebied, een van nature overstroombaar gebied en een risicozone overstromingsgebied (ROGNOG kaarten 2006 zie kaart 7: overstromingsgebieden). De installaties liggen in ophoging.
Effecten op het watersysteem en voorstel milderende maatregelen
Het gaat om een bestaande vergunde RWZI. De opname in het PRUP gaat niet gepaard met de uitvoering van een concreet programma (werken of
uitbreidingen). In dit opzicht heeft de opmaak van dit plan op zich geen schadelijk effect op het waterbergend vermogen van de vallei van de Demer.
Wel wordt het door de opmaak van dit plan mogelijk om in de toekomst de RWZI - binnen de ruimtelijke mogelijkheden geboden door onderhavig
uitvoeringsplan - aan te passen aan de op dat ogenblik geldende normen en regelgeving. Op dat ogenblik zal in overleg met de beheerder van de waterloop
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onderzocht worden of er maatregelen genomen moeten worden i.f.v. het milderen van eventuele schadelijk effecten. Dit zal gebeuren conform de geldende
besluitvorming van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels betreffende de toepassing van de watertoets3
Bovendien zullen vergunningsplichtige werken steeds moeten voldoen aan de geldende stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing.
Bovendien zullen de hierboven opgesomde maatregelen er op termijn voor zorgen dat de RWZI minder water ontvangt en dus minder water moet lozen in de
ontvangende waterloop, wat het risico op overstromingen verkleint.
Kaart 7: overstromingsgebieden

3

Op het moment van de opmaak van dit RUP is dit besluit nog niet bekrachtigd.
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DEEL 4:

NK

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR PLANGEBIED

_bpq^^kab=orfjqbifghb=pqor`qrro=

Kaart 8: bestaande feitelijke toestand
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Aanduiding fotostandpunten zie kaart bestaande feitelijke toestand.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

influentput: 20 cm
influentgebouw: 6,70 m
influentgoot: 2,50 m
selectortank: 2,20 m
knikput na selectortank: 1,90 m
beluchting rand: 2,20 m
beluchting loopvlak: 3,20 m
verdeelput: 1 m
NBT looprand: 1 m
effluentgoot: 20 cm
recirculatiegebouw: 6,40 m
looppad indikker en buffers: 4,15 m
dienstgebouw: 6,65 m
werkplaats: 5 m

OK

sfpfb=bk=`lk`bmqbk=

Het gaat hier om een bestaande RWZI waar voornamelijk de buffering ten opzichte van de Demer belangrijk is, rekening houdend met een ruimingszone van
5 meter. De Demer vormt de scheiding tussen de inplantingsplaats en de industriezone. De buffer tussen de RWZI en de industriezone wordt geen dichte
maar wel een landschappelijke buffer. Er wordt vanuit een landschapsanalyse een inrichtingsconcept uitgewerk, waarbij voornamelijk de buffering aandacht
krijgt.
Kaart 9: landschapsanalyse
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kaart 9:
Landschapsanalyse

Bron: OC - GIS Vlaanderen
NGI - Topografische kaart
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Bestemming volgens het gewestplan

Bestemmingen volgens het PRUP

Agrarisch gebied met ecologisch belang (2 ha 97
a)

- Zone voor inplanting RWZI
- Zone voor groenbuffer
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DEEL 5:

BIJLAGEN

Bijlage 1: Inplantingsplan
Bijlage 2: Passende beoordeling van de gevolgen van het plan of project op de SBZ

=======================
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Lidstaat: België - Vlaams gewest

Datum:

Informatie aan de Europese Commissie inzake plan/project in Natura 2000
vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) en habitatrichtlijngebieden (SBZ-H)
in navolging van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG)

een SBZ-V aangeduid onder de Vogelrichtlijn:
BE 3.16 Demervallei

Naam en code betrokken
Natura 2000-gebied:

een SBZ-H aangemeld onder de Habitatrichtlijn:

Over te nemen uit wetenschappelijk
rapport van de aanwijzing van de
gebieden

Titel en locatie betreffend
plan / project:

een gebied waar een prioritair habitat voorkomt

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan-RWZI Diest

ter informatie (art. 6, lid 4, 1e alinea)

Documentatie overgemaakt:
of:

voor opinieverstrekking (art. 6, lid 4, 2e alinea)
indien negatieve impact op prioritair habitattype en plan/project niet van publiek
belang is inzake veiligheid, volksgezondheid, milieumaatregelen

Bevoegde nationale instantie:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Natuur

Adres:

Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 - Brussel

Contactpersoon - algemeen:

Koen de Smet
Afdelingshoofd, afdeling Natuur

Telefoon:
Telefax:
e-mail

*32 (0)2 553 76 84
*32 (0)2 553 76 85
koen.desmet@lin.vlaanderen.be

STAP 1.

Passende beoordeling van de gevolgen van het plan of project op de
SBZ

1. Beschrijving van SBZ en plan/project
1.1. Beschrijving SBZ (referentiesituatie en huidige situatie)
Bron:
x
CD-ROM Habitat- en Vogelrichtlijngebieden in Vlaanderen (Afdeling Natuur - OC-GIS Vlaanderen, 2001) - met de digitale
kaartbestanden, wetenschappelijk rapport van de aanwijzing van de gebieden);
x
Geoloket Natura 2000: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/natura2000
x
Habitat- & Soortenfiches (IN -IBW-- Afdeling Natuur, 2002)
x
GNOP Diest (VUB, 1996)
x
Landschapsatlas (OC GIS-Vlaanderen, 2001)
x
BWK kaartblad 24,32
x
Zoogdieren in Vlaanderen (Verkern et al , 2003)
x
Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen (Bauwens,D. & K.Claus, 1996)
x
Atlas van de Vlaamse Beek-en Riviervissen (Vandelannoote et al.,1998) )
x
Relevante websites omtrent het studiegebied en zijn ecologie
x
Broedvogelatlas (Gabriels et al, 1994)
x
Zijn er nog vogels (Menschaert,Luc, 1991).
x
Oriënterend bodemonderzoek RWZI Diest (Rimeco, 2001)
Referentiesituatie:

De rioolwaterzuiveringstallatie ligt in het Vogelrichtlijngebied BE 3.16. Voor een overzicht van de door
de Richtlijn beschermde soorten en de toestand van het Vogelrichtlijngebied bij het van kracht worden
van de betreffende Richtlijn, zie Bijlage 1. Een situering van het project tov het Vogelrichtlijngebied en
de BWK wordt gegeven in Bijlage 2.
Huidige situatie: (zie Bijlage 2)
De zuiveringsinstallatie ligt in de staart van het Vogelrichtlijngebied, net voor de urbane omgeving van
de stad Diest. De installatie situeert zich aan een industriegebied, spoorweg en in de buurt van drukke
gewestwegen (N2 en N 10). Waardevoller gebied situeert zich ten westen van de RWZI in de vallei
van de Demer bestaande uit een mozaïek van vochtige weilanden, hooilanden, broekbossen en
struwelen, populieraanplantingen, rietvelden en heiderelicten.
In de onmiddellijke omgeving van de RWZI is het landschap gesloten door het groot aantal
populieraanplanten. Maar biotopen als hooiland, weiland, ruigten, bosjes zorgen voor voldoende
variatie in het landschap wat ten goede komt aan de diversiteit van oa vogels.
In een straal van 1 km rondom de zuiveringsinstallatie zijn volgende biotopen duidelijk aanwezig, de
omgeving kan een aantal van de voor het biotoop kenmerkende soorten vogels bevatten, inzoverre
ze niet verstoord worden door de nadrukkelijk aanwezige menselijke infrastructuren.
In de onmiddellijke omgeving van de RWZI worden graasweiden (Hp) en hooiland (Hu) aangetroffen
en meer ten westen (zo’n 800 km van de installatie) ligt er een perceel vochtig grasland met
Dotterbloem (Hc). Deze weidevogelgebieden kunnen bevolkt worden met Patrijs, Scholekster, Kievit,
Grutto, Wulp, Veldleeuwerik, Graspieper, Roodborsttapuit, Geelgors. Meer zeldzamere kensoorten
zijn Zomertaling, Slobeend, Watersnip, Kwartel, Kwartelkoning, Gele kwikstaart, Blauwborst, Paapje,
Rietgors, Grauwe gors. Vele van de laatsgenoemde soorten preferen een vochtiger biotoop (met
waterpartijen) en zullen aldus meer aangetroffen worden in de omgeving van bv. het Molenstedebroek
(ten westen) of het Webbekomsbroek (ten oosten van de stad Diest). Ten noorden van de RWZI en de
spoorweg worden oudere naaldbossen aangetroffen (Ppmb) met een ondergroei van hoge struiken.
Kensoorten worden dan Havik, Sperwer, Buizerd, Ransuil, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje, Kuifmees,
Zwarte mees, Gaai en Groenling. Minder frequent voorkomende soorten kunnen dan Wespendief,
Kruisbek, Grote kruisbek en Goudvink zijn. Het Grasbos ten noordwesten van de RWZI is een zuur
eikenbos (Qs) waar Buizerd, Bosuil, Grote bonte specht, Boompieper, Gekraagde roodstaart, Fitis,
Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Appelvink als kensoort thuishoren. Sporadisch komen zeldzamer
kensoorten als Wespendief, Havik en Glanskop voor. Ten zuidwesten van de RWZI komt er een groot
perceel populieraanplant voor met ruderale ondergroet (Lhi). Torenvalk, Groene specht, Grote bonte
specht, Kramsvogel, Grote lijster, Boomkruiper en Wielewaal zijn kensoorten. Alsook minder frequent
Blauwe reiger, Kleine bonte specht en Roek. Binnen de 1km-contour komen ook kleinschalige
landschapselementen voor (oa holle wegen, boomrijen) alsook een perceel met hoogstamboomgaard.
Deze vormen een verbinding naar de grotere natuurgebieden ten oosten en westen van de stad Diest,

langsheen de Demer. Enkele kensoorten die gebruik maken van de corridors zijn Torenvalk,
Holenduif, Steenuil, Grote lijster, Grasmus.
Het gehele Vogelrichtlijngebied Demervallei omvat 5.670 ha in de gemeenten Aarschot, Diest, Herselt,
Halen, Hasselt, Herk de Stad, Lummen en Scherpenheuvel-Zichem. Ruigten, moerassen, riet-en
zeggevelden, heiden en heiderelicten, vijvers, oude riviermeanders en turfputten, loofbossen, holle
wegen en broekbossen genieten een beschermingsstatus. Criteria voor het aanduiden van het
vogelrichtlijngebied zijn: het broedgebied van Woudaapje, Roerdomp, Wespendief, Bruine kiekendief,
Kwartelkoning, Porseleinhoen, Ijsvogel, Zwarte specht, Blauwborst, Grauwe klauwier, Ortolaan en het
belangrijke doortrek-en overwinteringsgebied voor Visarend, Blauwe kiekendief, Slechtvalk, Smelleken
en Zwarte Stern.
1.1.1. Criteria van de aanwijzing van de gebieden
Voor het Vogelrichtlijngebied Demervallei werden een aantal soorten als criteria aangeduid (zie
hoger). Het Vogelrichtlijngebied is 5.670 ha groot, het projectgebied is hier maar een heel klein
onderdeel van en ligt bovendien tegen de stad Diest, industrieterrein, gewestwegen en spoorwegen,
waar verstoring van de soorten groter zal/kan zijn. Voor de volledigheid worden de als criteria
aangeduide soorten die in Vogelrichtlijngebied kunnen broeden of doortrekken en aldus ook thv het
projectgebied kunnen voorkomen, vermeld.
Woudaapje (Ixobrychus minutus)
- Verspreiding: Het Woudaapje broedt over geheel Europa, uitgezonderd het Verenigd
Koninkrijk en Scandinavië. De soort overwintert in tropisch Afrika. Vooral in West-Europa is
het een zeer zeldzame broedvogel geworden. In Vlaanderen houdt nog een kleine populatie
van soms een tiental broedparen stand in Limburg. Elders gaat het om toevallige broedvogels.
Net zoals veel andere soorten van moerassen en rietlanden met zuiver water is het
Woudaapje spectaculair achteruitgegaan de laatste 30 jaar.
- Ecologie: Het Woudaapje is een zomergast van moerassen, rietlanden en rijk begroeide
oeverzones met proper water. Hier vist hij vanop de kant, vanop rietstengels of overhangende
takken. De manier waarop hij zich van rietstengel tot rietstengel verplaatst heeft bijgedragen
tot zijn naam. Als nestplaats wordt meestal puur riet in ondiep water verkozen. Hij heeft
ongeveer dezelfde levenswijze als de Roerdomp: leeft zeer verborgen, is vooral schemeractief
en neemt bij benadering ook een paalhouding aan.
- Kwetsbaarheid: Habitatverlies of slecht beheer van rietlanden, verstoring nestplaats, sterke
waterpeilschommelingen bij nestplaats,verdroging of vervuiling.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Roerdomp (Botaurus stellaris)
- Verspreiding: De Roerdomp komt over heel Europa verspreid voor maar is enkel vanaf OostEuropa algemeen. In Vlaanderen broedt hij enkel nog regelmatig in Limburg met gemiddeld 5
broedparen. De laatste jaren werd weer een lichte stijging vastgesteld, wat enige hoop biedt
voor de toekomst. In de winter, vooral tijdens vorstperiodes, worden er nog Roerdompen
waargenomen in alle grote moerasgebieden met hogere aantallen bij vorstintrede. Dit zijn
broedvogels van Nederland of oostelijker.
- Ecologie: De Roerdomp is een soort van uitgestrekte rietmoerassen met zuiver water en
stabiele waterstand. In de winter komt hij ook in grote zeggenvegetaties en natte ruigtes voor.
Hij houdt zich overdag goed verscholen in de moerasvegetatie waar hij volledig vertrouwt op
zijn verenkleed om onopgemerkt te blijven. Bij benadering neemt hij zelfs een paalhouding
aan om zo volledig op te gaan in zijn omgeving.’s Morgens vroeg en ’s avonds zoekt hij
voedsel zoals visjes, amfibieën en ongewervelden langs meer open water.
- Kwetsbaarheid: Habitatverlies of slecht beheer van rietlanden, verstoring nestplaats, sterke
waterpeilschommelingen bij nestplaats, verdroging of vervuiling.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming

- Vogelrichtlijn Annex I
Wespendief (Ixobrychus minutus)
- Verspreiding: Broedvogel van Midden-Spanje tot Zuid-Scandinavië, tot halfweg in Azië. Het is
een zomervogel van begin mei tot september. Hij overwintert ver in tropisch Afrika. In
Vlaanderen broedt de Wespendief in bijna alle grote bosgebieden met vooral in het Oosten
relatief hoge aantallen. In Oost- en West-Vlaanderen komen plaatselijk koppeltjes voor, in
grote delen ontbreekt de soort.
- Ecologie: De Wespendief is een roofvogel van grote bosgebieden met open stukken, bij
voorkeur met veel loofhout. Op trek pleistert hij wel in meer open omgevingen. Hij voedt zich
grotendeels met wilde wespen en bijen waarvan hij de holen zelf uitgraaft. Hij vangt echter
ook kleine tot middelgrote vogels en zoogdieren. Het relatief kleine nest wordt hoog in een
vork van de stam gemaakt, op een rustige plek.
- Kwetsbaarheid: Verstoring of vernietiging nestplaats, overmatig bosrecreatie, onaangepast
bosbeheer.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Bruine kiekendief (Circus aeruginosis)
- Verspreiding: Broedvogel van geheel Europa behalve IJsland en noordelijke delen van
Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Bij ons voornamelijk zomervogel vanaf april tot
oktober. Jaarlijks overwinteren wel enkele exemplaren, tijdens aanhoudende vorst wordt dan
toch weggetrokken. Broedvogel van voornamelijk kustpolders, de grote havengebieden
(Antwerpen en Zeebrugge), het Oostvlaams Krekengebied en omliggende polders, maar ook
geschikte biotopen in het binnenland. De laatste jaren kan men spreken van een gestage
toename van het aantal broedparen in Vlaanderen.
- Ecologie: De Bruine Kiekendief is een soort van open landschappen met grote moeras- en
rietvegetaties. Als nestplaats dienen voornamelijk grote rietvelden langs kreken, meren of
plassen, maar jaarlijks wordt ook gebroed in graanculturen. Zijn nest maakt hij op een droge
hoop plantenresten in natte vegetatie. Als foerageergebied wordt het volledige landschap
gebruikt, inclusief akker- en weiland. Bij het jagen worden naast moerassen en rietvelden ook
lijnvormige elementen afgevlogen zoals rietkragen langs perceelsranden waar hij vanop
geringe hoogte op een prooi duikt.Door zijn lange staart als roer te gebruiken is hij hierbij
bijzonder wendbaar.
- Kwetsbaarheid:
Habitatverlies,
verstoring
nestplaats,
jacht,
vergiftiging,
sterke
waterpeilschommelingen bij nestplaats.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Kwartelkoning (Crex crex)
- Verspreiding: Zijn broedgebied strekt zich uit van Ierland over West-Europa tot ver in Azië. Hij
komt bij ons voor van mei tot september, hij overwintert in tropisch Afrika. In Vlaanderen
broeden niet jaarlijks nog maar enkele koppeltjes, vooral in de valleigebieden van de Maas,
Schelde of IJzer. Het Schulensbroek te Limburg was ook nog één van de laatste bastions van
de Kwartelkoning in Vlaanderen. Sommige jaren worden geen territoria vastgesteld in
Vlaanderen. In de eerste helft van de vorige eeuw was de Kwartelkoning een algemene
broedvogel in heel Vlaanderen. Na 1960 was hij in grote delen van Vlaanderen al
uitgestorven.
- Ecologie: De Kwartelkoning leeft in vochtige tot droge, bloemenrijke hooilanden met hier en
daar een struik of een ruiger stukje. Hij beweegt zich moeiteloos voort in de dichte vegetatie
waar hij soms enkel uitkomt om te zingen. Dit doet hij soms vanop een steen of van in een
struik of ruigtekruid zoals zuring. Door zijn uiterst verborgen levenswijze in deze hooilanden is
hij uiterst kwetsbaar bij een onaangepast maaibeheer. Zelfs adulte vogels worden zo
doodgemaaid.

-

Kwetsbaarheid: Habitatverlies, verstoring nestplaats, verdroging, onaangepast maaibeheer
Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I

Porseleinhoen (Porzana porzana)
- Verspreiding: Het Porseleinhoen komt voor van Noord-Spanje tot Zuid-Scandinavië, oostelijk
tot ver in Azië. Het is een zomervogel die hier aanwezig is van april tot eind september. In
Vlaanderen is het een zeldzame broedvogel. In natte voorjaren kan het aantal broedparen
oplopen tot verschillende tientallen. In droge voorjaren worden soms maar enkele
broedpaartjes gevonden.Door zijn zeer verborgen levenswijze is het moeilijk een duidelijk
beeld van de populatie te krijgen.
- Ecologie: Porseleinhoentjes leven in riet- en zeggenmoerassen met een gevariëerd reliëf en
een vrij stabiele waterstand. Er moet altijd voldoende plaats zijn om tussen de vegetatie op de
bodem te kunnen lopen. Soms lopen ze in het open, op slikrandjes langs het water. Over het
algemeen zie je ze gewoon niet. Het nest wordt gemaakt in een zeggen- of pitruspol in ondiep
water. Zoals veel moerasvogels zijn ze hierdoor uiterst kwetsbaar voor plotse
waterschommelingen.
- Kwetsbaarheid: Habitatverlies, verstoring nestplaats, verdroging, vervuiling
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
IJsvogel (Alcedo Atthis)
- Verspreiding: Broedvogel van geheel Europa behalve het Noorden. De aantallen bij ons zijn
sterk weersgebonden: tijdens harde winters wordt de populatie soms gedecimeerd (laatste
maal in 1995-96). Nu volledig gerecupereerd en overal aanwezig in geschikte biotopen.
Voornamelijk standvogel, met enkel trekbewegingen tijdens vorstperiodes.
- Ecologie: De IJsvogel is strikt aan open, zuiver water gebonden. Dit zijn zowel grote plassen,
rivieren, vijvers als beken. Hier nestelt hij in een zelf uitgegraven hol in een zandwand of in het
wortelgestel van een omgevallen boom. Hij begint zeer vroeg met het broeden, zodat in
sommige jaren tot 3 legsels kunnen grootgebracht worden. Hij vist vanop een tak boven het
water, van daar tot onder het wateroppervlak duikend achter visjes.
- Kwetsbaarheid: Verstoring of vernietiging nestplaats, watervervuiling,biotoopverlies.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Zwarte specht (Dryocopus martius)
- Verspreiding: Broedvogel van vooral Centraal- en Noord-Europa, westelijk tot in onze streken.
Afwezig in het Verenigd Koninkrijk en grote delen van Zuid-Europa. In Vlaanderen aanwezig
in alle bosgebieden, de laatste decennia tot in de kuststreek. De kolonisatie van Oost- en
West-Vlaanderen gebeurde over de noordelijke zandrug. In de zuidelijke bosgebieden heeft
hij zich als broedvogel nog niet gevestigd.
- Ecologie: De Zwarte Specht leeft in grote, zowel naald-, loof- als gemengde bossen. Buiten
het broedseizoen ook in schaars beboste tot open landschappen met alleen bomenrijen. Hij
maakt zijn hol in grote, zelfs levende bomen als Grove Den, Eik en Beuk. Vooral in het
voorjaar is hij zeer luidruchtig in zijn territorium. Het is een standvogel die slechts korte
zwerfbewegingen maakt na het broedseizoen.
- Kwetsbaarheid: Verstoring of vernietiging nestplaats, overdreven recreatie bosgebieden,
habitatverlies, commercieel bosbeheer.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I

Blauwborst (Luscinia svecica).
- Verspreiding: Bij ons komt de witgesterde ondersoort voor die voorkomt in West- en CentraalEuropa. In Scandinavië en oostelijker komt de roodgesterde ondersoort voor. De Blauwborst
broedt over bijna heel Vlaanderen waar de geschikte biotopen aanwezig zijn. Die biotopen
vinden ze vooral in kreken, opgespoten vlaktes en riviervalleien waar dan ook de grootste
aantallen voorkomen.
- Ecologie: De Blauwborst is bij ons een zomervogel die vanaf midden maart aankomt in zijn
broedgebieden. Hij leeft in iets verruigde rietvelden en gevarieerde moerassen. Enkele natte
stukjes in een ruige vlakte zijn ook al voldoende. Doordat hij zijn voedsel vooral op de grond
zoekt, moeten in zijn biotoop open plekken tussen de vegetatie voorkomen. Hier pikt hij
insecten en andere kleine diertjes op van de bodem. In het voorjaar kan je het mannetje van
op een opvallende plek zien zingen, op een rietstengel of bovenop een struik.
- Kwetsbaarheid: Habitatverlies, verstoring nestplaats, sterke waterpeilschommelingen bij
nestplaats of verandering in hydrologie, verbossing van moeras.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Grauwe klauwier (Lanius collurio)
- Verspreiding: Broedvogel van Noord-Spanje tot Zuid-Scandinavië, tot halfweg in Azië. Het is
een zomervogel van eind april tot september. In Vlaanderen was er een laatste doch kleine
populatie in Noordoost-Limburg die nu ook uitgestorven is. De soort is bovendien een
zeldzaamheid op doortrek geworden. Ondanks een omvangrijke populatie in Wallonië biedt
Vlaanderen voor deze soort weinig toekomstperspectieven.
- Ecologie: Grauwe Klauwieren zitten in kleinschalig, gevarieerd halfopen tot open landschap.
Bloemrijke hooilanden met veel hagen, inclusief van doornstruiken, waren bij ons zijn biotoop.
In het territorium zijn altijd enkele doornstruiken of prikkeldraad aanwezig om prooien op vast
te spiesen (grote insecten, muizen, hagedissen en kleine vogels). De grootte van zijn
prooivoorraad zou de vrouwtjes leiden bij het kiezen van een partner. Als nestplaats dienen
brede, dichte (doorn)struiken.
- Kwetsbaarheid: Verstoring of vernietiging nestplaats, biotoopverlies (verlies aan kleinschalige
hooilanden met hagen).
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Ortolaan (Emberiza hortulana)
- Verspreiding: Broedvogel van Noord-Spanje tot Zuid-Scandinavië, tot halfweg in Azië. Het is
een zomervogel van eind april tot september. In Vlaanderen was er een laatste doch kleine
populatie in Noordoost-Limburg die nu ook uitgestorven is. De soort doet het slecht in al de
ons omliggende landen zodat een herkolonisatie in de nabije toekomst niet verwacht hoeft te
worden.
- Ecologie: De Ortolaan is een soort van open, gecultiveerd landschap met bomenrijen, bosjes,
boomgaarden en bosranden. Een belangrijke factor bij ons was de toepassing van extensieve
landbouw van vooral minder commerciële graangewassen. Hij foerageert op de grond langs
akkerranden, op zoek naar allerlei zaden van grassen en graangewassen.
- Kwetsbaarheid: Verstoring of vernietiging nestplaats, biotoopverlies door intensivering
landbouw.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Slechtvalk (Falco peregrinus)
- Verspreiding: Broedvogel van geheel Europa behalve IJsland. In grote delen van Europa werd
hij door vervolging en pesticidengebruik uiterst zeldzaam. Kent nu een spectaculaire opkomst.

-

-

Bij ons namen de winterwaarnemingen de laatste decades spectaculair toe. Sinds enkele
jaren broedt de Slechtvalk terug in Vlaanderen, als resultaat van het installeren van
nestbakken op geschikte broedplaatsen. Nu broeden er in Vlaanderen weer een tiental
koppels. Enkel uit de kuststreek ontbreken nog broedgevallen.
Ecologie: De Slechtvalk is een roofvogel van open gebieden, half beboste landschappen tot
en met steden. Prooien kunnen zowel allerlei soorten watervogels als stadsduiven zijn. Hij
jaagt door eerst hoog boven de prooi te cirkelen en dan met een razendsnelle stootvlucht toe
te slaan. Soms worden ook prooien langdurig achtervolgd om er telkens weer van bovenuit op
te stoten. Natuurlijke broedplaatsen zijn rotswanden, kliffen en in mindere mate boomnesten.
Onze huidige broedvogels nestelen allemaal in nestbakken geplaatst op koeltorens,
schouwen en kerken.
Kwetsbaarheid: Habitatverlies, verstoring nestplaats, vergiftiging, pesticiden,jacht.
Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I

Visarend (Pandion haliaetus)
- Verspreiding: De visarend komt overal ter wereld voor, maar niet in Zuid-Amerika, Antarctica
en het grootste deel van Afrika. Visarenden broeden in Schotland, Duitsland en Scandinavië.
Vooral de laatste twintig jaar is in Europa en Noord-Amerika sprake van een indrukwekkende
opmars, al dan niet een handje geholpen door mensen (Brown 1979, Saurola 1995, Cade
2000, Dennis & Dixon 2001, Meyburg & Schmidt 2001, Pratz 2002). Ook in Nederland zijn de
gevolgen van het populatieherstel merkbaar: pleisterplaatsen raken in de nazomer steeds
vroeger bezet, de verblijfsduur van pleisterende vogels in het najaar neemt toe en
overzomerende vogels werden in de jaren negentig geregeld vastgesteld (Bijlsma et al.
2001).In België komt de visarend niet voor op de lijst van broedvogels. Alleen tijdens de trek
pleisteren zij bij visrijke plassen gedurende kortere of langere periodes (voorjaarstrek tussen
half maart en half mei).
- Ecologie: De visarend verblijft het liefst in de buurt van zoet water. Het nest bevindt zich over
’t algemeen in een hoge boom aan de waterkant. Het wordt elk jaar opnieuw in gebruik
genomen.
- Kwetsbaarheid:
Verstoring
of
vernietiging
nestplaats,
watervervuiling
(met
vissterfte),biotoopverlies, jacht.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)
- Verspreiding: Noordelijk halfrond, Zuid-Amerika. In Vlaanderen kwam tot het einde van de
jaren 50 af en toe een paartje in de Kempen broeden. In Europa worden de meeste
broedparen in Frankrijk aangetroffen.
- Ecologie: Blauwe kiekendieven komen vooral voor in de duinen, op heidevelden, in
moerassen en op braakliggende velden. Zijn nest staat zowel in vochtige als droge terreinen,
vaak wordt het op de grond gebouwd in een heideveld, een duinvallei, een open plaats in een
naaldbos. Soms worden de nesten ook wel midden in een bietenveld of in het koren gemaakt.
Eind april, begin mei begint de broedtijd.
- Kwetsbaarheid: Verstoring of vernietiging nestplaats, biotoopverlies, vergiftiging, jacht.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
Smelleken (Falco columbarius)
- Verspreiding: Smelleken broedt in het noorden van Amerika, Azië en Europa (inclusief GrootBrittanië). De trek van het Smelleke is in het voorjaar kort en zwak, in het najaar duurt de trek

-

-

van half september tot eind november.
Ecologie: Het Smelleken nestelt voornamelijk op de grond en lijkt elk jaar hetzelfde territorium
te kiezen, alhoewel de feitelijke nestplaats niet altijd hetzelfde is. Het Smelleken jaagt het liefst
laag over de grond over open terreinen waarbij dankbaar van beschutting zoals struikgewas
gebruik wordt gemaakt. Beboste gebieden worden door hem gemeden.
Kwetsbaarheid: Verstoring of vernietiging nestplaats, biotoopverlies, vergiftiging.
Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I

Zwarte stern (Chlidonias niger)
- Verspreiding: De Zwarte stern wordt in Noord-Amerika, Europa en Azië aangetroffen. Zijn
optreden is door wispelturigheid gekenmerkt. Plassen die traditioneel een kolonie herbergen
worden in een volgende periode totaal verlaten. Soms duiken Zwarte sternen weer op waar ze
in geen jaren meer gebroed hebben. De najaarstrek speelt zich voornamelijk langs de kust af.
De vogels vliegen naar West-Afrika. In het voorjaar trekt de Zwarte stern ook via meren en
vijvers in het binnenland door.
- Ecologie: De Zwarte stern broedt in verlande stroken van meren en vijvers, op heidevennen
en in drassig staande weilanden. Zwarte sternen worden meestal boven grote
wateroppevlakken waargenomen.
- Kwetsbaarheid: Verstoring of vernietiging nestplaats (oa watersport), biotoopverlies (oa
drainage), voedseltekort.
- Beschermingsstatus in Vlaanderen:
- Conventie van Bern Appendix II
- Conventie van Bonn Appendix II
- Vogelbescherming
- Vogelrichtlijn Annex I
1.1.2.
x

Strikt te beschermen soorten over hele grondgebied: soorten in Bijlage III Decreet
Natuurbehoud

Soorten van Bijlage III van Decreet Natuurbehoud (= soorten Bijlage IV van Habitatrichtlijn in
Vlaanderen) die in betreffende SBZ voorkomen:
In het projectgebied komt/kan naar alle waarschijnlijkheid de, door het Natuurdecreet
beschermde soort, Watervleermuis (Myotis daubentonii) voor(komen). Andere door de Bijlage
beschermde soorten komen, voor zover reeds geweten, niet in het gebied voor.

Watervleermuis (Myotis daubentonii)
- Verspreiding: De Watervleermuis komt voor over vrijwel gans Europa. In Vlaanderen is het
een van de algemeenste soorten vleermuizen,die men foeragerend kan aantreffen boven
bijna elke vijver of plas.
- Ecologie: Deze soort overwintert in kelders, forten, groeven en andere koele, vochtige
ondergrondse ruimten met een relatief constante temperatuur. Tijdens de zomer verblijven ze
vooral in holle bomen maar ook in zolders, spleten onder bruggen, bunkers en forten. Deze
dieren foerageren op geringe hoogte (tot ca 30 cm) boven het oppervlak van allerlei
waterpartijen (vijvers, kanalen,rivieren en kleine beekjes).
- Kwetsbaarheid: momenteel niet bedreigd.
- Wettelijke bescherming
- Conventie van Bern, Bijlage II
- Conventie van Bonn, Bijlage II
- Habitatrichtlijn, Bijlage IV
- Beschermde soort in Vlaanderen
1.1.2. Beschrijving integriteit van het gebied
x
x

Structurele relaties:
Functionele relaties:

x

Knelpunten instandhouding:

1.1.3. Andere gebiedsgegevens (zie Bijlage 2)
x
x
x

x

x

x

Aanwezige natuur- of bosreservaten: de RWZI is niet gelegen in een reservaat. Ten noorden van
de spoorweg, ten zuiden van de Demer en ten westen van de RWZI ligt gebied dat tot de recht
van voorkoopzone behoort voor natuurreservaten:Demervallei ten oosten van Aarschot.
Natuurrichtplan, natuur- of bosbeheerplan: voor de omgeving van de RWZI bestaat geen
beheersplan of natuurrichtplan. Er bestaat wel een ecosysteemvisie voor de Demervallei tussen
Werchter en Diest, waar de overheid in de toekomst zijn beleid kan op baseren.
Inrichtingsproject: geen natuurinrichtingsproject in de buurt van de installatie
Beschermd landschap, relicten of ankerplaats: In de onmiddellijke omgeving van de
zuiveringsinstallatie bevindt zich geen beschermd landschap of ankerplaats. Het projectgebied ligt
wel in de relictzone R20064 Demervallei.
Opgenomen als overstromingsgebied: de installatie ligt in een risicozone voor overstroming.
VEN: de RWZI ligt niet in VENgebied. Ten noorden van de spoorweg, ten zuiden van de Demer
en ten westen van de RWZI ligt gebied dat tot het VEN behoort.

bron:
-

natuurgebiedendatabank IN
reservatendatabank AN, ABG
databank inrichtingsprojecten AN, VLM
CD beschermde landschappen, geoloket beschermde landschappen bij gisvlaanderen.be
CD overstromingsgebieden AW
landschapsatlas gisvlaanderen
www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen

1.2. Beschrijving plan of project
1.2.1. Samenvatting van het project of plan dat een effect heeft op het gebied:
x
x

x
x

Specifieke locatie: Fabriekstraat, de percelen: Diest, afdeling 4, sectie H2, perceelnrs 294f. Voor
de eventuele uitbreiding zijn geen extra gronden nodig.
Aard van het plan/project: bestaande RWZI Diest (bouw 1997), ontwerpcapaciteit 12.150 IE
(60g/d). ). Momenteel is de RWZI reeds overbelast. In 2003 bedroeg de belasting 13.964 IE-BZV
(60g/d) en CZV, 19.475 IE-ZS, 18.582 IE-TN en 16.052 IE-TP. Op basis van de tellingen is
momenteel ongeveer 12.500 IE aangesloten. De RWZI dient dan ook uitgebreid te worden.
Voorlopig wordt hierbij uitgegaan van de voorziene eindcapaciteit van 27.000 IE.
Tijdsplanning: Er wordt door Aquafin nv al enkele jaren gevraagd om de uitbreiding van de RWZI
op het investeringsprogramma te plaatsen, tot nu toe zonder resultaat. Indien het toch zou
aanvaard worden voor het OP 2006, dan kan de bouwfase ten vroegste starten in 2007.
Elementen met mogelijke impact:
Exploitatie:
-Aanwezigheid infrastructuur
-Geluidsemissies van de installatie
-Verspreiding van Aerosolen en risico op geuremissies
-Slibproductie, verwerking en afzet
-Reductie van geëmitteerde zuurstofbindende stoffen en eutrofiëring naar de ontvangende waterloop toe.

-Calamiteiten
Bouw uitbreiding RWZI
-bemaling (grondwaterverontreiniging, verdroging)
-geluidshinder (werfverkeer, bouw)
-verkeerde stockage gronden
-tijdelijk minder werking RWZI (verstoring van het zuiveringsproces)
-calamiteiten
x

x

x

MER-plichtig:
Vereiste vergunningen: bouwvergunning, milieuvergunning, lozingsvergunning
Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect: nihil

1.2.2 Relatie tussen het plan/project en de SBZ inzake:
Overlapping van plan/project met SBZ naar ligging, uitvoeringsmethoden,…

x
x

Locatie, afstand: zie hoger
Projectuitvoering: er worden geen wijzigingen uitgevoerd aan de RWZI. In de toekomst kan een
uitbreiding plaatsvinden (nog niet op het OP geplaatst).

2. Effecten
Negatieve effecten
Geen of positieve effecten
Samenvatting van de beoordeling van de negatieve effecten op het gebied1
Er wordt geen betekenisvolle aantasting van het Vogelrichtlijngebied verwacht.
Er worden in de nabije toekomst geen werken aan de RWZI uitgevoerd, een voorstel tot uitbreiding
werd ingediend maar werd tot op heden niet op het optimalisatie-en onderhoudsprogramma (OP)
geplaatst. De RWZI voldoet momenteel aan de normen opgelegd in de Vlarem-wetgeving. Het
behalen van de effluentnormen blijft belangrijk, ook tijdens eventuele werken. Een goede
waterkwaliteit komt het watergebonden ecosysteem van het gebied ten goede. Geluidsoverlast is bij
de bestaande RWZI niet aan de orde, waardoor broedgebied, foerageergebieden of rustplaatsen niet
(bijkomend) verstoord worden. Wanneer de RWZI eventueel zou uitgebreid worden dan kan/zal er
tijdelijke geluidshinder door de werken optreden.
2.1. Identificatie elementen/fasen van plan/project met mogelijke impact2:

EXPLOITATIE
-Aanwezigheid van de infrastructuur:
De zuiveringsinstallatie ligt in een uitloper van het Vogelrichtlijngebied en volgens het gewestplan
in ecologisch waardevol agrarisch gebied. Het gaat over een bestaande installatie die mogelijks
uitgebreid wordt (zie hoger). Er wordt hiervoor geen extra ruimte/grond aangewend waardoor er
geen nieuwe impact gegenereerd wordt op het Natura 2000 netwerk.
-Geluidsemissies van de installatie: geen of minieme impact (voor zover reeds geweten)
De zuiveringsinstallatie werd gebouwd rekening houdende met de vooropgestelde geluidsnormen
(Vlarem II). De puntbeluchters, influent-en recirculatievijzels zijn afgedekt, hierdoor wordt de
geluidshinder door opspattend water geminimaliseerd. De motoren van de vijzels staan binnen
opgesteld. De dompelpompen zijn ondergedompeld en dus geluidloos voor de omgeving. De
hydrofoorgroep en andere diverse pompen staan eveneens binnen opgesteld.
Er worden heden geen klachten omtrent geluidshinder van de installatie gemeld. De
zuiveringsinstallatie ligt langsheen een spoorweg (lijn Aarschot-Diest), naast een industrieterrein,
in de buurt van twee belangrijke gewestwegen (N2 en N10) en net ten westen van de stad Diest,
allen bronnen van lawaai die het geluid van de RWZI minstens (tijdelijk) overstijgen. De RWZI is
voorzien van een bufferzone van 15m rondom de installatie met streekeigen boom/struiksoorten,
wat een klein dempend effect geeft.
De bestaande geluidsemissies hebben (voor zover reeds geweten) geen impact op de
voorkomende soorten van Bijlage III van het Decreet Natuurbehoud/Bijlage IV van de
Habitatrichtlijn of de broedende en niet-broedende vogelsoorten van de Annex I-lijst
(Vogelrichtlijn), vanaf nu soorten genoemd.
-Verspreiding van Aerosolen en risico op geuremissies: geen impact (voor zover reeds geweten).
Voornamelijk thv de puntbeluchters, overstortputten en de vijzels kan aërosolvorming optreden.
Deze zijn grotendeels overkapt, zodat geen impact op de beschermde soorten wordt verwacht.
Er worden tot op heden geen klachten omtrent geurhinder gemeld. De gebruikte biologische
zuivering levert gestabiliseerd slib op zodat eventuele geurontwikkeling zeer beperkt blijft. Het
aangevoerd septisch materiaal wordt in de influentput gebracht waarna het verder de loop van
het afvalwater volgt. De fijnroosters staan opgesteld in het roostergebouw. De influentvijzels en
de pompen zijn overdekt. Het beluchtingsysteem en de nabezinktanks geven weinig geurhinder
omdat het hier over een laagbelast systeem gaat waar het slib volledig gestabiliseerd wordt in het
1

Deze samenvatting dient specifieke aandacht te geven aan de habitats en soorten waarvoor het gebied werd
aangewezen voor het Natura 2000 netwerk en de soorten van Bijlage III Decreet Natuurbehoud die in het gebied
voorkomenen geïllustreerd met het gepaste kaarten materiaal. Tevens kunnen de reeds goedgekeurde mitigerende
maatregelen hierbij toegelicht worden.
2
Beschrijf, ingeval van positieve effecten, welke bijdrage het plan/project levert aan het behoud of herstel van een gunstige
staat van instandhouding van de betrokken habitat of soorten.

beluchtingbekken. Omwille van de slibstabilisatie in het beluchtingbekken zal ook de geurhinder
van indikkers en slibbuffertanks in principe beperkt zijn. Eventuele sporadische hinder zal de
soorten (voor zover reeds geweten) niet beïnvloeden.
-Slibproductie, verwerking en afzet: minieme tijdelijke impact
Het slib wordt na indikking rechtstreeks, vloeibaar afgevoerd voor verdere ontwatering. Het
station wordt ongeveer 1 maal per week bezocht door een tankwagen/ vrachtwagen. Sporadisch
wordt septisch materiaal aangevoerd. Het vrachtvervoer kan langs bestaande wegen het terrein
verlaten. Het vervoer brengt tijdelijke geluidshinder met zich mee, dat een eventueel tijdelijke
verstoring van de in de buurt voorkomende soorten kan veroorzaken. Maar door de aanpalende
ligging tegen industriegebied en drukke wegenis zal de bijkomende geluidshinder miniem zijn.
-Reductie van geëmitteerde zuurstofbindende stoffen en eutrofiëring naar de ontvangende
waterloop toe : positieve impact.
De belasting van de installatie bedroeg in 2003 13.964 IE-BZV (60g/d) en CZV, 19.475 IE-ZS,
18.582 IE-TN en 16.052 IE-TP. Er staan de eerstkomende jaren een aantal nieuwe collectoren op
het programma, waardoor de belasting zal stijgen tot 16.000 IE. De RWZI dient dan ook
uitgebreid te worden. De RWZI voldeed in 2003 aan de geldende emissienormen, zoals
vooropgesteld door Vlarem II. In periodes met wateroverlast komt er op de zuiveringsinstallatie
veel water toe, waarschijnlijk vanuit aangesloten grachten. Hierdoor spoelt er veel zwevend
materiaal mee uit. Bijkomende afkoppelingen zijn noodzakelijk voor een goede werking (weinig
bevoegdheid voor Aquafin nv).
Opname en verwerking van vuilvracht komt ten goede aan de waterkwaliteit van de omliggende
waterlopen. De Demer, waar de verschillende beken in uitmonden, had in 2003 een matige
biologisch kwaliteit, de fysico-chemische kwaliteit is eveneens matig (meetpunten VMM, zie
bijlage I). Verdere uitbouw van de collectoren in het zuiveringsgebied en de installatie zijn
noodzakelijk. Door een toenemende waterkwaliteit stijgt de kwaliteit van de in de buurt
voortkomende watergebonden habitats en de daaraan gebonden ecosystemen.
-Calamiteiten: Regelmatig worden kleine preventieve werken uitgevoerd, ook het omzichtig
werken en voldoende onderhoud zorgen voor het voorkomen van calamiteiten.
BOUW UITBREIDING RWZI
Over het concept van de uitbreiding van de RWZI is nog niet veel geweten. Vooreerst moet de
uitbreiding goedgekeurd worden op het OP van VMM. Onderstaand worden de vermoedelijke
effecten van een eventuele uitbreiding aangehaald.
-bemaling:
Voor de bouw van een eventueel nieuwe nabezinktank of beluchter dient de bouwput
gedroogzuigd te worden. Hierbij kunnen volgende effecten optreden:
Grondwaterverontreiniging: tijdens een eerste oriënterend bodemonderzoek werd historische
vervuiling van nikkel (max.73µg/l) en arseen (max.30µg/l) in het grondwater aangetroffen.
Gelet op de kwetsbaarheid van de grondwaterlagen mag de concentratie 2 keer de
bodemsaneringnorm bedragen, wat hier niet het geval is. De ontvangende waterloop, de
Demer, dient een basiskwaliteit te bezitten: As=30µg/l, Ni=50µg/l. Door de verdunning die
optreedt tijdens de bemaling zullen deze normen niet overschreden worden.
Verdroging: volgens de ecosysteemkwetsbaarheidkaart voor verdroging zijn de in de buurt
liggende percelen in regel lichtgevoelig voor verdroging
-geluidshinder: beperkte impact
Tijdelijk zal door de bouw van de constructies (zie hoger) geluidshinder optreden. Het geluid
van de bouwactiviteiten is niet continu. De beoordeling van de hinder gekoppeld aan
bouwactiviteiten kan het best gebeuren aan de hand van het equivalente geluidsdrukniveau.
Wat betreft het werflawaai zijn er weinig concrete aanknopingspunten.
Volgens het Amerikaans Departement van Huisvesting en Stadsontwikkeling kan een
equivalent geluidsdrukniveau van 60dB(A) als ‘normaal aanvaardbaar’ worden beschouwd
voor de mens. Voor kortdurende werkzaamheden mag dit niveau nog 5dB(A) hoger liggen.
In Groot-Brittanië is er de British Standard 5228 ‘Noise control on construction and open
site’. In deze norm worden geen concrete cijfers naar voor geschoven. Wel worden een
aantal belangrijke principes uitgelegd. De toegelaten geluidsdrukniveaus zullen zeer sterk
afhankelijk zijn van de omgeving en de periode waarin het lawaai zich zal voordoen. Voor de
dag wordt een grote tolerantie toegelaten, voor de nacht worden strenge waarden
vooropgesteld.
Typische bronnen, met hun bijhorende equivalente geluidsdrukniveau gemeten op 10 meter
afstand, die ingezet worden, zijn oa:

Afvoer van overtollig materiaal
75dB(A)
Grondverzetwerken
80dB(A)
Deze niveaus nemen per afstandsverdubbeling met 6dB(A) af. Concreet betekent dit dat een
niveau (op 10m) van 80dB(A) tot ca 74dB(A) afneemt op 20 meter en dat een afstand van ca
100 meter vereist is voor dat dit niveau waarden aanneemt beneden de 60dB(A).Deze
vaststellingen gelden voor mensen.
In vele beleidsstudies (vnl in Nederland) wordt de vrij kritische weidevogel Grutto als
indicatorsoort aangewend voor de hele weidevogelgemeenschap. De drempelwaarde voor
de Grutto bedraagt 45dB(A). Boven deze geluidsbelasting neemt het aantal Grutto’s
geleidelijk af.
Door de ligging van de RWZI, tegen de stad en drukke wegenis, zullen kritische weidevogels
er echter niet of sporadisch voorkomen, waardoor de geluidsimpact zal beperkt blijven.
-verkeerde stockage gronden: indien voorkomend, negatieve impact
Gronden die tijdelijk of permanent gestockeerd worden in valleigebieden kunnen
wateroverlast veroorzaken, thv waardevolle habitats zal de waarde verminderen.
-tijdelijk minder werking RWZI: indien voorkomend, matig negatieve impact
Door de bouw, omschakeling, … kan een tijdelijke verstoring van het zuiveringsproces
optreden waardoor de normen (Vlarem II) tijdelijk niet meer gehaald worden. Er wordt echter
naar gestreefd om de normen te halen ook tijdens de werken.
-calamiteiten: niet te voorspellen, enkel te vermijden.
x

x

Beschrijving van onzekerheden wegens lacunes in wetenschappelijke informatie:voor de speciale
beschermingszones is nog geen natuurrichtplan beschikbaar. Over de verspreiding van het
merendeel van de beschermde soorten,.. is momenteel nog te weinig terug te vinden.
Mogelijke cumulatieve effecten van andere plannen/projecten: voor zover geweten niet aanwezig.

2.2. Beoordeling van de significantie3 van de impact
(in relatie tot de instandhoudings-doelstellingen van het gebied of de ecologische vereisten van de habitats en de
soorten in het gebied en tot de structurele en functionele relatie in Natura 2000 netwerk)

x

Mitigerende of milderende maatregelen4 die meegenomen worden in plan/projectuitvoering:

BOUW UITBREIDING RWZI
- Verkeerde stockage van gronden in het valleigebied of waardevolle gebieden (zie BWK) in de buurt
van de RWZI kan schade veroorzaken. Daarom zullen bij de werken de gronden zoveel mogelijk
terplaatse, binnen de terreinen van de RWZI, gestapeld en verwerkt worden.
x
x
x

Randvoorwaarden die aan plan/project kunnen opgelegd worden in stedenbouwkundige
voorschriften (plan) of in vergunning (project)
Redenen waarom beoordeeld wordt dat met uitvoering van de milderende maatregelen en
randvoorwaarden de mogelijke negatieve effecten niet significant zullen zijn:
Overzicht overleg inzake bespreking plan/project en mogelijke negatieve impact, milderende
maatregelen:
-

3

dienst(en)/personen die geconsulteerd werden referentie advies van afdeling Natuur
waar kunnen volledige rapporten opgevraagd of geraadpleegd worden:

Indien de impact niet kan worden ingeschat, dient deze beoordeeld te worden als “mogelijke significante impact” (in
achtneming “voorzorgsbeginsel”).
4
Maatregelen om negatieve effecten te reduceren, te voorkomen of te herstellen. Dit kan het volgende omvatten: wijziging in
inplanting, uitvoering, wijziging in tijdsplanning van de uitvoering, maatregelen tegen audiovisuele hinder tijdens de
projectuitvoering, …

Enkel bij aanwezigheid van betekenisvolle aantasting van de natuurwaarden van de SBZ en toch verder
zetten van de procedure voor mogelijke afwijking op de beschermingsbepaling van art. 36ter, § 4

STAP 2. Onderzoek naar alternatieve oplossingen
1. Samenvatting van de onderzochte alternatieve oplossingen:
Overzicht van onderzochte alternatieven - andere locatie, schaal, methode, uitvoering,… , inbegrepen 'nul-optie', en de mogelijke effecten ervan op SBZ/soorten
Referenties van de onderbouwende rapporten

2. Redenen waarom de bevoegde nationale autoriteit beoordeeld heeft dat de alternatieve
mogelijkheden geen oplossing bieden:
Aangeven waarom andere alternatieven met minder of geen significante negatieve impact op SBZ/soorten niet in
aanmerking komen

3. Beoordeling alternatieven

STAP 3. Dwingende redenen van openbaar belang:
Redenen om ondanks de negatieve effecten het plan of project toch uit te voeren:

1. Overzicht van deze redenen:

dwingende redenen van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische
aard (indien in het gebied geen prioritaire habitats of soorten voorkomen):

Bij aanwezigheid van een prioritaire habitat en/of soort:
menselijke gezondheid:
openbare veiligheid:
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten:
andere dwingende redenen van openbaar belang: in dit geval dient eerst een advies aan EC gevraagd
te worden

2. Korte beschrijving van deze redenen:

3. Beoordeling dwingende redenen openbaar belang

Referentie van Nota Beslissing Vlaamse regering - kopie toevoegen in bijlage

STAP 4. Compenserende maatregelen
1. Voorgestelde compenserende maatregelen en plan van uitvoering:
x

Identificatie mogelijke compenserende maatregelen

x

Relatie met instandhoudingsdoelstellingen van SBZ

x

Verhouding van compensaties tgo:

x

-

negatieve impact op habitats/soorten die door plan/project worden veroorzaakt

-

coherentie van Natura 2000 netwerk

Indien compensatie buiten betreffend SBZ:
-

x

x

aanwijzing van nieuw SBZ:
aankoop van gebied?
wijziging gewestplanbestemming van dit gebied?
Uitvoering van deze maatregelen: tijdsplan, verantwoordelijke, procedure
…

Uitvoeringsplan van de compenserende maatregelen
- tijdsplan
- verantwoordelijk(en)
- vereiste vergunningen voor de uitvoering ervan
- …
Monitoringsplan van genomen maatregelen

2. Beoordeling van de compenserende maatregelen
x

Overzicht overleg inzake bespreking compenserende maatregelen:
-

dienst(en)/personen die geconsulteerd werden: data overleg + samenvatting standpunt:

-

referentie advies van afdeling Natuur:

-

waar kunnen volledige rapporten opgevraagd/geraadpleegd worden:

Bijlage 1
Referentiesituatie Geo-Vlaanderen - NATURA 2000
Naam:
Gebiedscode:
Volgnummer:
Oppervlakte:
Lengtegraad:
Breedtegraad:

De Demervallei
BE 3.16
23
6457 ha
5°11'0'' E
51°1'0'' N

Soorten
Populatie-grootte
Min
Max
Kwartelkoning
Aalscholver
Blauwborst
Blauwe kiekendief
Boomleeuwerik
Bosruiter
Bruine kiekendief
Grauwe klauwier
Ijsvogel
Kleine zwaan
Kraanvogel
Nachtzwaluw
Ooievaar
Parelduiker
Porseleinhoen
Rode wouw
Roerdomp
Roodkeelduiker
Slechtvalk
Smelleken
Visarend
Wespendief
Wilde zwaan
Woudaapje
Zwarte ooievaar
Zwarte specht
Zwarte stern
Zwarte wouw
Habitat

5

Aanplantingen
Akker
Alluviaal en zeer nat bos
Artificiële landschappen
Grasland
Loofbos
Moerasgebieden
Oevervegetatie
Overblijvende teelten, boomgaarden

Seizoen
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Broedvogel
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Broedvogel
Zomer- of wintergast
Zomer- of wintergast

Landgebruik

Bedreigingen

Stadsparken en tuinen
Stilstaand zoetwater
Vochtige graslanden
Wouden en bossen
Bosbouw
Landbouw
Natuurbehoud en onderzoek
Toerisme en recreatie
Urbanisatie, industrie en transport
Infrastructuur algemeen
Landbouwintensificatie
Recreatie en toerisme
Verstoring van vogels

Biotische index voor de rivier: Demer
Meetpunt VMM

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(393000)Molenstede,
Vinkenberg, op einde zijweg
Steenwg D

2

2

4

6

5

6

3

5

5

(394000)Diest, Schaluinstr,
afw (nieuwe) brug, tov
biosco

3

2

4

6

6

6

2

5

4

Legende
Het zoekresultaat levert telkens een tabel met intervalwaarden en een beoordeling van de kwaliteit in kleur:

BI

Kleur

Beoordeling

9 - 10

zeer goede kwaliteit

7-8

goede kwaliteit

5-6

matige kwaliteit

3-4

slechte kwaliteit

1-2

zeer slechte kwaliteit

0

uiterst slechte kwaliteit

6

6

Prati index volgens zuurstof voor de rivier: Demer
Meetpunt VMM

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(393000)Molenstede, Vinkenberg,
op einde zijweg Steenwg D

7.39

8.63

6.80

4.87

4.98

3.30

4.48

3.55

3.17

3.06

3.99

3.81

(394000)Diest, Schaluinstr, afw
(nieuwe) brug, tov biosco

7.56

7.86

6.47

4.49

4.62

3.80

4.07

3.39

3.06

2.93

3.88

3.43

Legende
Het zoekresultaat levert telkens een tabel met intervalwaarden en een beoordeling van de kwaliteit in kleur:

PI

Kleur

Beoordeling

0.1-1

niet verontreinigd

>1-2

aanvaardbaar

>2-4

matig verontreinigd

>4-8

verontreinigd

>8

zwaar verontreinigd

>16

zeer zwaar verontreinigd

2.59

