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1.

ONDERWERP VAN HET VERZOEK TOT ADVIES

1.1

Doelstelling

in het zuidoosten door de spoorverbinding Antwerpen-Aarschot-HasseltMontzen. De aanduiding in stippellijn geeft globaal het studiegebied aan.

Het regionaal bedrijventerrein van Aarschot Meetshoven-Nieuwland is
verouderd. Er is nood aan een herontwikkeling van dit gebied, waarbij de
beschikbare ruimte zo goed mogelijk gebruikt wordt. De Provincie werkte
hiervoor een inrichtingsvisie uit, waarbij o.a. een diversifiëring van het
terrein uitgewerkt werd. Met het opstellen van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan wil de provincie Vlaams-Brabant de nodige rechtszekerheid
bieden aan alle betrokken partijen in dit gebied. De ruimtelijke visie werd
ontwikkeld met de betrokken actoren.
Reeds in de 13de eeuw vormde Aarschot een belangrijk economisch
knooppunt dankzij een opbloei van handel en nijverheid, in de late
Middeleeuwen gekenmerkt door een bloeiende lakenindustrie. In die tijd
speelden de land- en waterwegen, in het bijzonder de Demer, een
belangrijke rol. Vandaag de dag is vooral de goede ontsluiting via weg en
spoor zeer bepalend voor het vestigen van bedrijven.

1.2

Situering

Aarschot bevindt zich in het noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant.
De regionale industriezones Nieuwland (94,7 ha) en Meetshoven (71,9 ha)
en de KMO-zone Ter Heidelaan vormen samen het grootste bedrijventerrein
in Aarschot. De afbakening van het plangebied voor het PRUP ligt
momenteel nog niet vast, daarom wordt in deze screening met een
studiegebied gewerkt. Het studiegebied omvat het bedrijventerrein en zijn
onmiddellijke omgeving ten westen van de kern van Aarschot. Het
studiegebied wordt in het noordwesten begrensd door het bosgebied
Meetshoven, de R25 en de Demer, in het westen door landbouwgebied en

Figuur 1

Situering van het studiegebied en de omgeving op een
stratenatlas
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Figuur 2

Situering van het studiegebied en de omgeving op een
topografische kaart

Figuur 3

Situering van het studiegebied en de omgeving op een
orthofoto (2012)
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2.

INLICHTINGEN EN
INITIATIEFNEMER

COÖRDINATEN

VAN

DE

De initiatiefnemer van het PRUP Bedrijventerreinen Aarschot’ is de provincie
Vlaams-Brabant.
Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
Tel. 016 26 70 00
E-mail: info@vlaamsbrabant.be
Contactpersoon:
Daan Demey
Tel. 016 26 75 07
E-mail: daan.demey@vlaams-brabant.be

3.

OPMERKING VOORAF

In deze screeningsnota wordt ten behoeve van de beoordeling van de
milieueffecten van het plan gebruik gemaakt van kwantitatieve en
kwalitatieve gegevens inzake geplande ruimtelijke bestemmingen, die
ontleend worden aan het RUP in zijn actuele stand van uitwerking
(voorstudie).
Naarmate het RUP verder wordt uitgewerkt kunnen deze gegevens uiteraard
nog in zekere mate wijzigen. De principes en uitgangspunten van het RUP
zoals geschetst in deze nota, zullen uiteraard onveranderd blijven.

4.

TOETSING PLAN-MER-PLICHT OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 4.2.6 §1.5 VAN HET D.A.B.M.

Planmilieueffectrapportage is de beoordeling van bepaalde plannen en
programma’s op hun gevolgen voor het milieu. Het gaat hierbij om plannen
en programma’s die uiteindelijk kunnen leiden tot concrete projecten met
mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.
Het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (D.A.B.M.), aangepast door het decreet van 27 april 2007
betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, biedt
hierbij voor dergelijke plannen en programma’s een duidelijk kader voor
enerzijds het onderzoek tot milieueffectrapportage en anderzijds de opmaak
van een milieueffectrapport.
Het plan dat het onderwerp is van deze screeningsnota is niet van
rechtswege plan-MER-plichtig.

4.1

Kader voor vergunningen voor bijlage I, II of III
projecten

Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een
project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10
december 2004, namelijk voor een project opgesomd in de rubrieken:
Wijzigingen en uitbreidingen van projecten (rubriek 13 van bijlage
III) Wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I of II of III,
waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd
(niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding).
Het plan betreft een wijziging of uitbreiding van rubriek 10a van Bijlage II
(Infrastructuurprojecten) Industrieterreinontwikkeling met een oppervlakte
van 50 ha of meer is niet van toepassing.
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Het studiegebied van het RUP is ca. 220 ha groot. Binnen deze zone bevind
zich een bestaand bedrijventerrein met de gewestplanbestemming ‘gebied
voor milieubelastende industrieën’ dat via het RUP wordt heringericht. De
insteek voor de herontwikkeling is gebaseerd op de ontwikkeling van een
duurzaam en hedendaags bedrijventerrein ten diensten van de economische
ontwikkeling van de regio. Het plan zal het areaal aan industriegebied
slechts beperkt wijzigen. De voorziene uitbreiding aan bedrijventerrein
voldoet zelf niet aan de drempelwaarde van rubriek 10a van bijlage II en
geeft ook geen aanleiding tot een overschrijding van deze drempelwaarde.
Voornamelijk de voorschriften zullen via het plan verfijnd worden, zo zullen
milieubelastende bedrijven niet meer toegelaten worden.
Het
RUP
betreft
een
screeningsgerechtigd.

4.2

kleine

wijziging

en

is

bijgevolg

Passende beoordeling

Het studiegebied is nabij een speciale beschermingszone gelegen (Figuur
17). De speciale beschermingszones Habitatrichtlijngebied BE2400014
“Demervallei”, meer bepaald deelgebied nr. 1 “s Hertogenheide, Kloesebos,
Eikelberg, Vorsdonkbos-Turfputten, Amerbeemd, Bartelsrot”, bevindt zich op
ca. 100 m ten westen van het studiegebied, en het Vogelrichtlijngebied
BE2223316 “De Demervallei” op ca. 1,2 km ten oosten. In een screening
naar betekenisvolle aantasting van deze speciale beschermingszones wordt
nagegaan of de opmaak van een passende beoordeling vereist is.

5.

HUIDIGE SITUATIE

5.1

Bestaande ruimtelijke structuur

Het bedrijventerrein bestaat voornamelijk uit een mix van grootschalige en
kleinere gebouwen. Ca. 67% van het hele gebied werd verhard en bebouwd
(bedrijfsgebouwen, verharding, wegenis). Op het bedrijventerrein varieert

de bebouwingsindex per bedrijfsperceel vrij sterk. Zo zijn er terreinen die
zelfs geen bebouwingsindex van 10% halen, terwijl andere terreinen een
B/T van 55% tot zelfs 65% halen.
Op het terrein staan een aantal bedrijfsgebouwen leeg. Het bedraagt in
totaal 50.000 m² aan bedrijfsgebouwen. Dit komt neer op 11% van het
totaal bebouwde oppervlak. Het gaat voornamelijk over gebouwen met een
bebouwingsoppervlakte groter dan 5.000 m².
Naast bedrijven komen in het studiegebied ook andere functies voor. Binnen
het
studiegebied
zijn
2
woonlinten
duidelijk
herkenbaar:
Betekomsesteenweg en Spoorwegstraat. Verspreid over het ganse
bedrijventerrein zijn er ook conciërgewoningen terug te vinden. De
conciërgewoningen zijn overwegend geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, op
enkele uitzonderingen na.
In
het
studiegebied
bevinden
zich
ook
een
aantal
gemeenschapsvoorzieningen:
containerpark,
waterzuiveringsinstallatie,
technische dienst van de stad Aarschot, parking bij het station en het
Elzenhof. Het Elzenhof is een park. Het gebouw is in gebruik door de
muziekacademie. Daarnaast is er ook een cluster van gebouwen
opgetrokken voor het buitengewoon onderwijs. ’t Wit Toreke, een
horecazaak, gelegen aan de Ter Heidelaan, wordt nu reeds dikwijls gebruikt
door het bedrijfsleven in Aarschot: lunchen en dineren, ontbijtmeetings,
vergaderingen, … .
De waterlopen, Demer, Grote Laak, Moutlaak, … vormen belangrijke
structuurbepalende elementen. Ten westen van het bedrijventerrein wordt
het agrarisch landschap op het gewestplan dan ook aangeduid als
ecologisch waardevol. Hier is de Demervallei vrij breed en relatief vlak. Deze
zone vormt een gradiëntzone tussen twee landschapsstreken: de
Zuiderkempen en het noordelijk of Droog Hageland. Verschillende donken
liggen over de vallei verspreid. Het alluviale landschap bestaat uit bossen,
akkerland en weiden. Naast de Demervallei zijn er in de onmiddellijke
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nabijheid van het bedrijventerrein twee belangrijke groenstructuren
aanwezig. In het noorden bevindt zich het Meetshovenbos. Door de
aanplant van naaldhout is Meetshoven-Meertsels een verarmd bos met
heiderestanten, gelegen op een rivierduin. Ten zuiden van het
bedrijventerrein bevindt zich het natuurgebied ’s Hertogenheide, een
natuurgebied met landduinen en een wisselend reliëf.

5.2

Studiegebied in beeld
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5.3.2

5.3

Juridisch-beleidsmatige situatie

5.3.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)1

Er is volgens het RSV nood aan een beleid dat in het stedelijke
conglomeraat die gebieden bepaalt waar een intense ruimtelijke, culturele
en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de
verschillende menselijke activiteiten, waar de bebouwing overheerst en waar
het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren; de
zogenoemde stedelijk gebieden.
Aarschot is geselecteerd als kleinstedelijk gebied waar een beleid gevoerd
dient te worden met ontwikkeling, concentratie en verdichting als
uitgangspunten. Dit betekent een beleid gericht op het creëren van een
aanbod aan bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving, het
kwantitatief en kwalitatief voorzien van ruimte voor economische activiteiten
en het stimuleren van andere vormen van mobiliteit. De herontwikkeling van
het bedrijventerrein kan worden gekaderd binnen twee basisdoelstellingen
van het RSV:

Aarschot maakt in de visie van het Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan
Vlaams-Brabant deel uit van het Demernetwerk. Aarschot en Diest vormen
daarin complementaire steden die een sterkere positie dienen te verwerven
in relatie tot de omliggende stedelijke gebieden. Aarschot en Diest dienen
als ‘beeldbepalende’ ontwikkelingspolen binnen het Demernetwerk versterkt
te worden. Beiden steden hebben een duidelijk eigen gezicht en specifieke
ontwikkelingsmogelijkheden.
De provincie wenst de verdere uitwaaiering van Aarschot tegen te gaan en
kiest resoluut voor een beleid van verdichting waarin de stationsomgeving
en de herontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven een
cruciale rol speelt. Het mengen van functies staat voorop in stedelijke
gebieden, maar bedrijfsactiviteiten die hinder kunnen veroorzaken naar
andere stedelijke functies (o.a. wonen) worden geconcentreerd op het
bedrijventerrein.
De provincie maakte een masterplan op als basis voor het Provinciaal RUP
“Afbakening van het kleinstedelijk gebied Aarschot”. In het masterplan
werden 5 strategische projecten aangeduid:

de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht en
evenwichtig bundelen van functies en voorzieningen waaronder de
economische activiteiten binnen de stedelijke gebieden
het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die
deel uitmaken van de bestaande economische structuur van
Vlaanderen

1.
2.
3.
4.
5.

2
1

Het RSV werd als beleidsdocument goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23.09.1997,
gedeeltelijk herzien en definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 12.12.2003.

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant2

Optimalisatie bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven
Poort tot Aarschot: Schoonhoven
Demerparking en Grote Laakweg
Vorm geven aan de stedelijke nevel
Aarschot Opsporen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit
op 7 oktober 2004 (BS 16/11/2004) en is van kracht sinds 1 december 2004. Het addendum
bij het RSVB werd goedgekeurd op 6 november 2012 (BS 21/11/2012).
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functionele tweedeling van het kernstedelijk gebied wordt als
uitgangspunt van de gewenste stedelijke structuur genomen.
Een ruimtelijk afgewogen locatiebeleid. Er wordt een
locatiebeleid gevoerd, waarbij personenverkeersgenererende
activiteiten,
zoals
kantoren,
worden
gericht
naar
de
stationsomgeving en andere vervoersgenererende activiteiten
(KMO’s ) een plaats krijgen langsheen het westelijk deel van de
stedelijke ring.
Versterken van de blauwe corridors Laak en Demer. De
Demer moet door middel van een aantal strategische ingrepen een
blauwe ader worden in plaats van een barrière. Wonen langs de
Demer moet gestimuleerd worden en het groene lint wordt in de
stad voelbaar gemaakt.

Figuur 4

Situering strategische projecten

Het masterplan Aarschot Opsporen werd al opgemaakt en goedgekeurd in
2007. Hiervoor werd ook een Provinciaal RUP opgemaakt. Delen van dit
masterplan zijn in uitvoering. Dit grenst aan het project Optimalisatie
bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven. De relatie tussen deze twee
strategische projecten is van groot belang voor beide projecten.

5.3.3

Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan Aarschot

De ontwikkelingsperspectieven voor het stedelijke gebied Aarschot
‘Aarschot, kloppend hart aan de Demer’ worden in het GRS uitgewerkt via
een aantal concepten.
Oost versus West, bedrijvenzone en woonzone vormen
samen het kloppend hart van Aarschot. De ruimtelijke en

Station als transitpunt, verbindingspunt en multifunctionele
stadspoort. Het spoor en meer bepaald de stationsomgeving bezit
belangrijke potenties om zowel voor de bedrijvenzone NieuwlandMeetshoven als voor het stadscentrum een belangrijkere rol te
spelen dan vandaag het geval is. Zijn centrale ligging tussen wonen
en werken dient beter benut te worden door o.a. het verminderen
van de barrièrewerking, het stimuleren van kantoorfuncties en
wonen. Ook het Elzenhof kan hierin een rol spelen.
Optimalisatie en uitbreiding van lokale en regionale
bedrijvigheid. Naast de woonlob ten oosten van de spoorlijn,
profileert zich een duidelijke werklob ten westen van de spoorweg.
Het regionaal bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven wordt
geoptimaliseerd en gefaseerd uitgebreid in westelijke richting. De
woonfunctie langsheen de Betekomsesteenweg wordt geïntegreerd
binnen het bedrijventerrein tot een (groene) woon-werkzone. Nabij
het station kan een kantoorzone worden ontwikkeld.
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Voor de uitbreiding van de lokale bedrijvigheid binnen het stedelijk gebied
wordt een gebied nabij de Witte Molen (noordelijke ring) ontwikkeld; in dit
gebied wordt ook ruimte voorbehouden voor nieuwe grootschalige
kleinhandel op voorwaarde dat deze complementair is aan het stedelijk
winkelgebied. Het is in geen geval de bedoeling te concurreren met de
kleinhandelszaken in het centrum van Aarschot.
Bij de ontwikkeling en inrichting van bestaande en nieuwe
bedrijventerreinen dient er rekening te worden gehouden met een aantal
randvoorwaarden rond algemene esthetiek en vormgeving, rond zuinig
ruimtegebruik en rond landschappelijke integratie met de omgeving.

5.3.4

Strategisch masterplan stationsomgeving Aarschot

In 2007 werd het masterplan voor de stationsomgeving van Aarschot
opgemaakt. De stationsomgeving krijgt hierin een rol als stadspoort door
aan beide zijden bepaalde ontwikkelingen voor te stellen. Aan de westzijde
van het station zal de relatie tussen het Elzenhof en de Demer versterkt
worden door de aanleg van een groen parkeerplein dat tegelijkertijd ook de
publieke ruimte zal zijn bij de nieuwe ontwikkeling van personeelsintensieve
bedrijfsgebouwen, m.n. de Kop van Nieuwland. Door verbeteringen van de
onderdoorgang onder de spoorweg en de bouw van een fietsbrug wordt de
barrière van de sporen verminderd.
Infrabel werkt momenteel aan de realisatie van het parkeerplein. Gronden
worden verworven voor de ontwikkeling van de eerste fase van de Kop van
Nieuwland (ca. 35.000 m² vloeroppervlakte). Voor de ontwikkeling van dit
gebied werd een CVBA opgericht waar zowel publieke als private partners in
opgenomen zijn. De publieke partners zijn de stad Aarschot, POM VlaamsBrabant en Interleuven. Er werd ook van bij het begin een private partij als
parkmanager bij betrokken.

Figuur 5

Gewenste Structuur Kernstedelijk Gebied (GRS Aarschot)

De realisatie van de Kop van Nieuwland zal gefaseerd uitgevoerd worden.
De afbakening van fase 1 behelst niet het hele gebied, zoals in het
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masterplan voorzien. Het meest noordelijke deel werd niet mee opgenomen.
Dit zal in een latere fase ontwikkeld worden. Hierover werden nog geen
afspraken gemaakt tussen partijen.

5.3.5

Sigmaplan – Demervallei

In het kader van het Sigmaplan wordt de Demervallei tussen Diest en
Werchter heringericht om de vallei beter te beschermen tegen
overstromingen. De hoofdingrepen bestaan uit dijkaanpassingen,
hermeandering en verontdieping. Welke maatregelen waar precies worden
uitgevoerd wordt momenteel nog onderzocht. De volgende doelstellingen
worden in de Demervallei nagestreefd:
Doelstelling 1: Bescherming tegen wateroverlast
Doelstelling 2: Versterken van natuurlijke en landschappelijk
karakter van de Demervallei
Doelstelling 3: Bevorderen toeristische en recreatieve ontwikkeling
op duurzame wijze
Doelstelling 4: Afstemmen doelstellingen landbouwactiviteiten op
hoofddoelstellingen
Doelstelling 5: Afstemmen doelstellingen verstedelijking (bewoning,
bedrijvigheid en waterwinning) op hoofddoelstellingen

Figuur 6

Strategisch masterplan stationsomgeving Aarschot

Figuur 7

Studiegebied Sigmaplan Demervallei (www.sigmaplan.be)
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5.3.6

Planningscontext discipline mens-verkeer

Algemeen: mobiliteitsplan Aarschot
Het gemeentelijk mobiliteitsplan, opgemaakt in 2003 en verbreed en
verdiept in 2012, beschrijft uitvoerig de verkeers- en vervoersproblemen.
Aarschot is gelegen langsheen de A2/E314 (Brussel-Leuven-Aken),
verbindingsweg tussen E40 (Oostende-Brussel-Luik) en E313 (AntwerpenHasselt-Luik). Via de oost-west georiënteerde A2/E314 is er een snelle
verbinding tussen Leuven en Diest en naar het noorden toe leiden de N10
en N19 respectievelijk naar Lier en Geel. Deze autowegen verzorgen de
verbinding en ontsluiting van steden en concentratiegebieden van
economische activiteiten in Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
Nederland, Frankrijk en Duitsland. De verbinding (Antwerpen) – Aarschot –
Hasselt – Montzen is voor het goederenverkeer een structuurbepalende
spoorwegverbinding op Vlaams niveau. Aarschot bevindt zich in het
spoorwegennet op een knooppunt met verbindingen naar Antwerpen,
Leuven en Hasselt.
Er is sprake van een uitgebreid netwerk van langzame wegen. Om de
netwerkstructuur te verbeteren wordt o.a. aangegeven dat het vernieuwen
van de fietspaden langs de Betekomsesteenweg prioritair aan te pakken is.
In het mobiliteitsplan van de stad Aarschot wordt de stationsomgeving
beschouwd als een regionaal knooppunt. Het is zowel een hoofdhalte van de
Lijn, waarop de verschillende regionale en lokale lijnen geënt zijn, als een
relatief belangrijk knooppunt voor het spoorverkeer van de NMBS. Het
station is dus een belangrijk ankerpunt/overstappunt van individueel vervoer
naar het collectieve vervoersnet. Met het oog op een duurzame mobiliteit zal
de stationsomgeving zo snel mogelijk en met een zo hoog mogelijke
kwaliteit worden uitgebouwd.

stadspoort tot het kernstedelijk gebied beoogt niet alleen het verhogen en
verbeteren van de aantrekkingskracht van het station, maar dient eveneens
de centrale ligging van het station tussen wonen en werken beter te
benutten. Het optimaliseren van de stationsomgeving als overstappunt om
de functionele doorwaadbaarheid te verhogen, wordt bereikt door het
verbeteren van de relaties en verbindingen tussen de verschillende
vervoersmodi.
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
Volgende wegen die relevant zijn voor het studiegebied zijn opgenomen in
het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.
Fietssnelweg
o Spoorlijn Aarschot - Diest
Hoofdroutes
o As R25 – N21b
Gelroodsesteenweg

tussen

Betekomsesteenweg

en

Functionele fietsroutes
o R25 tussen Betekomsesteenweg en N19
o Jaagpad langs de Demer
o Betekomsesteenweg tussen R25 en de fietssnelweg
langsheen de spoorlijn
o Leuvensesteenweg vanaf de N223 richting Leuven
Alternatieve functionele fietsroutes
o Nieuwlandlaan tussen Nieuwland en Betekomsesteenweg

De stationsomgeving is als strategisch project opgenomen in het
mobiliteitsplan. Het uitbouwen van de stationsomgeving als multimodale
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verkeersroutes (functioneel en recreatief) op regionaal en lokaal niveau. Dit
is een belangrijke troef voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein.
Openbaar vervoer: netwerk

Figuur 8

Realisatiegraad Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

Openbaar vervoer: regionet Brabant-Brussel

Figuur 9

In het Regionet Brabant-Brussel wordt Aarschot uitgebouwd als een
knooppunt waarin drie regionale openbaar vervoerslijnen samenkomen:

De zuidoostzijde van het projectgebied wordt begrensd door de spoorlijn
Aarschot – Diest / Aarschot – Heist-O/D-Berg. Op deze spoorlijn ligt het
station van Aarschot dat een OV-knooppunt vormt binnen de gemeente.

spoorlijn Halle - Aarschot
snelbuslijn Aarschot - Sint-Joris-Winge - Tienen
snelbuslijn Mechelen - Aarschot.
Het station van Aarschot is niet alleen een knooppunt in het openbaar
vervoersnetwerk maar ook een knooppunt en startpunt van langzaam

Openbaar vervoersnetwerk

Binnen de bedrijvenzone is het openbaar vervoersnetwerk relatief beperkt:
enkel de lijnen 530 en 532 rijden, via de Nieuwlandlaan, door het
projectgebied.
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Vrachtroutenetwerk
De uitwerking van het regionale vrachtroutenetwerk is om te komen tot een
gedragen, gebiedsdekkend netwerk voor regionaal vrachtverkeer. Het
vrachtroutenetwerk is een netwerk van en naar een selectie van
bedrijventerreinen en multimodale knooppunten. Het doel is om het
vrachtverkeer gestructureerd naar het hoofdwegennet te laten ontsluiten via
vastgestelde routes, waardoor eventuele overlast (verkeersonveiligheid en –
leefbaarheid) in de toekomst beperkt worden. In het kader van dit
vrachtroutenetwerk wordt een bewegwijzeringsconcept uitgewerkt dat een
kader schept voor de bewegwijzering van en naar regionale
bedrijventerreinen van het hoofd- en primaire wegennet.
Ontsluiting van het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven wordt in één
geheel bekeken. Ontsluiting van en naar het bedrijventerrein gebeurt via de
E314 en de R25. Het kruispunt van de R25 en de Nieuwlandlaan wordt als
hoofdtoegang van het bedrijventerrein beschouwd. Vanaf daar zal gebruik
worden gemaakt van een interne signalisatie.
Via de E314 is Aarschot zeer goed ontsloten naar de verschillende regio’s en
multimodale knooppunten. Echter in de spits is de verbinding naar Brussel
en Antwerpen problematisch.

5.3.7

Gewestplan

Het studiegebied ligt binnen het gewestplan nr. 22 Aarschot-Diest,
goedgekeurd bij KB van 07/11/1978 (Figuur 10). De bedrijvenzone is
bestemd als gebied voor milieubelastende industrieën. Doorheen het gebied
is een zone ter hoogte van de Betekomsesteenweg bestemd als
woongebied. Ook ter hoogte van de Betekomsesteenweg is een kleine zone
voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s aan het kruispunt met de
Nijverheidslaan bestemd.
Figuur 10

Gewestplan
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De Demer wordt aangeduid als bestaande waterweg. In het noorden grenst
het industriegebied aan natuurgebied, bufferzone, recreatiegebied, een zone
voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s en woongebied. In het zuiden is het
Elzenhof bestemd als parkgebied. Aan de oostzijde grenst het
industriegebied aan het station (gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut) en het stadscentrum (woongebied). Ten westen van het
industriegebied bevindt zich agrarisch gebied met ecologische waarde,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en natuurgebied.

5.3.8

Provinciaal RUP Stationsomgeving Aarschot
Dit PRUP legt de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de
stationsomgeving juridisch vast. Gezien de potenties die de
stationsomgeving, zeker in functie van een multimodale ontsluiting biedt,
krijgen personeelsintensieve functies (kantoren en kleinschalige
productiebedrijven) hier een optimaal onderkomen (Kop van Nieuwland).

Bestemmingsplannen en ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot
Dit PRUP legt de grens van het kleinstedelijk gebied van Aarschot juridisch
vast. Daarnaast voert het PRUP een beperkt aantal bestemmingswijzigingen
door, waaronder ten oosten van de KMO-zone Ter Heidelaan. De
gewestplanbestemming natuurgebied wordt via dit PRUP omgezet naar
lokaal bedrijventerrein.

Figuur 11

Grafisch plan PRUP deelplan uitbreiding bedrijventerrein
Meetshoven

Figuur 12

Grafisch plan PRUP Stationsomgeving Aarschot
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Dit PRUP voorziet eveneens in een 1ste fase uitbreiding aan de westzijde
van het bedrijventerrein Nieuwland.

Provinciaal RUP RWZI Aarschot
Het RUP voorziet in de bestendiging van de RWZI Aarschot, dat ten westen
van het bedrijventerrein Nieuwland is gelegen.

Figuur 14
Figuur 13

Grafisch plan PRUP RWZI Aarschot

Grafisch plan PRUP Stationsomgeving Aarschot – DeelRUP
Uitbreiding Nieuwland
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Gemeentelijk RUP Zonevreemde Bedrijvigheid Ter Heidelaan

5.3.9

Dit RUP werd op 28 april 2014 definitief vastgesteld door de gemeenteraad
van Aarschot3. Het RUP herwerkt de grens van het bedrijventerrein ten
noorden van de Ter Heidelaan tot een logischer geheel. Het bestaand bedrijf
ligt op het gewestplan deels gelegen in recreatiegebied en deels in
natuurgebied.

Op ca. 900 m ten oosten van het studiegebied ligt een beschermingszone
van de grondwaterwinning “Weerderlaak-Schoonhoven” en op ca. 1,3 km
ten zuiden van de grondwaterwinning “Het Rot” (Figuur 16).

Figuur 15

3

Grafisch plan
Heidelaan

GemRUP

Zonevreemde

Bedrijvigheid

Beschermingszones grondwaterwinningen

Ter

Op 21 augustus keurde de Deputatie dit RUP goed. Het verscheen op 23/10/2014 in het
Belgisch Staatsblad.

Figuur 16

Beschermingszones grondwaterwinningen
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5.3.10 Speciale Beschermingszones

5.3.11 VEN-gebieden

De
speciale
beschermingszones
Habitatrichtlijngebied
BE2400014
“Demervallei”, meer bepaald deelgebied nr. 1 “s Hertogenheide, Kloesebos,
Eikelberg, Vorsdonkbos-Turfputten, Amerbeemd, Bartelsrot”, bevindt zich op
ca. 100 m ten westen van het studiegebied, en het Vogelrichtlijngebied
BE2223316 “De Demervallei” op ca. 1,2 km ten oosten (Figuur 17).

Het natuurgebied gelegen ten noorden van het industriegebied aan de Ter
Heidelaan is onderdeel van het VEN-gebied nr. 551 “De Demervallei ten
westen van Aarschot” en is aangeduid als grote eenheid natuur (GEN),
evenals enkele gebieden op ca. 500 m ten westen van het studiegebied
(Figuur 18). Daarnaast bevindt zich op ca. 100 m ten zuiden van het
studiegebied het VEN-gebied nr. 547 “De Eikelberg, Wijngaardberg,
Beninksberg en ’s Hertogenheide” (GEN).

Figuur 17

Figuur 18

Speciale Beschermingszones

VEN-gebieden
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5.3.12 Beschermde landschappen, monumenten en dorps- of
stadsgezichten
Binnen het studiegebied zijn geen beschermde landschappen, monumenten
of dorps- of stadsgezichten aanwezig (Figuur 19). In de omgeving bevinden
zich wel een aantal beschermingen:
Ca. 100 m ten oosten het beschermd stadsgezicht “’s
Hertogenmolens en onmiddellijke omgeving” (4.02/24001/116.1 of
OB000070). Het gebouw zelf is beschermd als monument
“Demerstraat 1 : ’s Hertogenmolens (glasmolen en watermolen)
(omvattende woonhuis; sluizengedeelte (met 3 turbines met
toebehoren voor regeling); sluiswerk met ophaalsysteem, maal- en
lossluizen; en werkplaatsen (zijnde 3 zolders met interieur))”
(4.01/24001/131.1 of OB000071). Ten zuidoosten van dit
beschermd stadsgezicht is nog een beschermd monument
aanwezig: “Oud begijnhof” (4.01/24001/121.1 of OB000052)
Ca. 200 m ten zuiden het beschermd monument “SintRochusmemoriaal met gedenkzuil, Gijzelaarsstraat z. nr.”
(4.01/24001/154.1)
Ca. 250 m ten zuiden het beschermd landschap “’s Hertogenheide”
(4.03/24001/102.1)
Ca. 300 m ten westen het beschermd landschap “Meander van
Vorsdonk – Turfputten” (4.03/24001/101.1 of OB000964)
Ca. 600 m ten noorden het beschermd dorpsgezicht
“Herseltsesteenweg 162 : omgeving van De Witte Molen (stenen
windmolen)” (4.02/24001/112.1 of OB000051). Het gebouw zelf is
beschermd als monument “Herseltsesteenweg 162 : De Witte Molen
(windmolen) (met volledige maalinstallatie met toebehoren)”
(4.01/24001/120.1 of OB000050)
Figuur 19

Beschermde landschappen,
stadsgezichten

monumenten

of

dorps-

of
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5.3.13 Landschapsatlas
De Demer + afgesneden meanders wordt in de landschapsatlas als lijnrelict
aangeduid (L27001), evenals De Laak (L20041) en het Oud tramtraject
(Begijnendijk - Aarschot) (L20054) ten noordoosten van het studiegebied.
Ten noorden van, deels in het studiegebied ligt de relictzone “Rode Berg –
Steenheuvels – Molenheide – Meetshoven” (R20062), ten westen ook deels
in het studiegebied de relictzone “Demervallei Vlaams-Brabant” (R20064) en
de ankerplaats “Samenvloeiingsgebied van Dijle en Demer” (A20013) en ten
zuiden “Hellingsbossen van Noord-Haspengouw” (R20065). Binnen het
studiegebied komen geen puntrelicten voor (Figuur 21).
Het gebied ten westen en zuiden van het studiegebied is daarnaast
aangeduid als ankerplaats “Demer- en Laakvallei tussen Aarschot en
Werchter” (APV007) (Figuur 20).

Figuur 21
Figuur 20

Landschapsatlas

Aangeduide ankerplaatsen
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5.3.14 Archeologische waarden
In en nabij het studiegebied zijn enkele vindplaatsen aangegeven in de
databank van de Centrale Archeologische Inventaris (Figuur 22), waaronder:
ID 203: Meetshoven Ar8. Losse vondst van lithisch materiaal uit de
Steentijd.
ID 204: Grote Afsnijding Ar9. Vondstenconcentratie van lithisch
materiaal uit de Steentijd. silex, wommersom, Brusselse zandsteen
(ongeschonden slijpsteen): klingen, kernen, hoeksteker, spits,
slijpstenen.
ID 996: Kasteel van Meetshoven. Site met walgracht uit de Late
Middeleeuwen. "Voormalige hoeve van de heerlijkheid van
Meynaetshoven" vermeld sinds de 13de-14de eeuw.
ID 1768: Steenbergbossen. Losse vondst van lithisch materiaal uit
de Steentijd.
ID 1970: Hoeve Nieuwland. Hoeve uit de 18e eeuw.
ID 158112: Steyenhof. Site met walgracht uit de Late
Middeleeuwen.
ID 163598: Lazarij 3. Lazerij uit de 16de eeuw.
ID 163597: Lazarij 2. Lazerij uit de Late Middeleeuwen.

Figuur 22

Centraal Archeologische inventaris
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5.4

Huidige toestand

5.4.1

Bodem

Bodemgebruik
Volgens de landgebruikskaart (CORINE) is het studiegebied grotendeels
gelegen in een industrie- of handelszone (Figuur 23). Rondom deze zone
bestaat het landgebruik uit discontinue bebouwing, gemengde bossen,
weiland, landbouwareaal met complexe percelering en landbouwareaal met
aanwezigheid van natuurlijke vegetatie.
Binnen de industrie- of handelszone zijn naast industrie echter nog andere
functies aanwezig: wonen, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, …
(Figuur 3).
Samenstelling van de bodem
De bodems in het studiegebied worden volgens de bodemkaart voornamelijk
gekenmerkt door natte kleigronden (Figuur 24). In Tabel 1 wordt de
samenstelling van de bodem binnen het studiegebied beschreven.
In werkelijkheid zijn de bodems in het studiegebied overwegend
antropogeen verstoord door de aanleg van het industriegebied en
bijbehorende activiteiten.
Bodemkwaliteit
In
het
studiegebied
werden
in
het
verleden
verschillende
bodemonderzoeken uitgevoerd (Figuur 25). De huidige status is:
42 oriënterende bodemonderzoeken
5 beschrijvende bodemonderzoeken
5 bodemsaneringsprojecten (opgestart, lopende)
4 eindverklaringen na bodemsaneringswerken (afgerond)

Figuur 23

Landgebruikskaart (Corine)
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Tabel 1

Samenstelling van de bodem

Bodemtype

Bodemserie

Verklaring

Landduin

X

Duingrond

Droog zand

Sbf

Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke
ijzer en/of humus B horizont

Zbf/Zbf(p)

Droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer
en/of humus B horizont

Scf/wScf

Matig droge lemig zandbodem met weinig
duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Sdf/wSdf

Matig natte lemig zandbodem met weinig
duidelijke ijzer en/of humus B horizont

Sdg

Matig natte lemig zandbodem met duidelijke
ijzer en/of humus B horizont

Zdf(p)

Matig natte zandbodem met weinig duidelijke
ijzer en/of humus B horizont

Zdp

Matig natte zandbodem zonder profiel

Vochtig zandleem

Pdp/ sPdp

Matig natte
profiel

Nat zandleem

Lep

Natte zandleembodem zonder profiel

sPep

Natte licht zandleembodem zonder profiel

Eep/sEep

Sterk gleyige kleibodem zonder profiel

Efp/vEfp

Zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel

Droog zand antr

Sbm

Droge
lemig
zandbodem
antropogene humus A horizont

Vochtig zand ant

Sdm

Matig natte lemig zandbodem met dikke
antropogene humus A horizont

Zcm

Matig
droge
zandbodem
antropogene humus A horizont

Vochtig zand

Natte klei

Figuur 24

Bodemkaart

licht

zandleembodem

met

met

zonder

dikke

dikke
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Bodemtype

Bodemserie

Verklaring

5.4.2

Water

Antropogeen

OB

Bebouwde zones

Grondwater

OE

Groeven

OT

Strek vergraven gronden

Het meest nabije meetpunt van het grondwatermeetnet ligt op ca. 1 km ten
westen van het studiegebied (Databank Ondergrond Vlaanderen). Hieruit
blijkt dat er grondwater voorkomt vanaf een diepte van 2 m-mv. Gezien de
ligging nabij de Demer, zal het grondwater binnen het studiegebied zich
wellicht dichter bij het maaiveld bevinden (tot wel 0,5 m-mv).
Oppervlaktewater
Het studiegebied is deels gelegen in het Dijlebekken, meer bepaald in het
deelbekken Laak, en deels in het Demerbekken, meer bepaald in het
deelbekken Winge-Nieuwe Motte. Het studiegebied is gelegen in een dal dat
doorsneden wordt door meerdere waterlopen. De voornaamste waterloop is
de Demer. De Demer tussen Diest en Werchter is van nature een
meanderende laaglandrivier in een alluviale vlakte en heeft doorheen de
geschiedenis steeds een ruim valleigebied gehad. Na belangrijke
hoogwaterproblemen in 1966 veranderde de vallei van de Demer zeer
drastisch. De natuurlijke situatie werd de voorbije eeuwen steeds meer
kunstmatig, onder meer door bochtafsnijdingen, bedijking, herprofliering,
stuwen, ruimingen, draineringen, urbanisatie, toename verharde
oppervlakte in het hele bekken, rioleringen, … . Hierdoor is de Demer
vandaag de dag nagenoeg niet meer zichtbaar of herkenbaar in het
studiegebied. De structuurkwaliteit van de Demer wordt hierdoor ook als
zwak beoordeeld. De waterloop wordt gecategoriseerd als bevaarbaar en
wordt beheerd door Waterwegen & Zeekanaal NV. Scheepvaart is er echter
allang niet meer.
Andere belangrijke waterlopen zijn de Moutlaak, de Grote Laak en de
Heilaak (geklasseerd tweede categorie). De waterlopen staan onder beheer
van de Provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast zijn er nog tal van kleinere niet

Figuur 25

Bodemonderzoeken (OVAM)
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geklasseerde waterlopen, zoals de Vlukensloop en de Bogaardebeek, die
onder het beheer van de stad Aarschot staan.

Watertoets
Op 18 juli 2003 werd het decreet betreffende het Integraal Waterbeleid
(IWB) bekrachtigd door de Vlaamse regering. Dit decreet geeft uitvoering
aan de Europese kaderrichtlijn Water en moet leiden tot een duurzaam
waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet voorziet dat er, in de strijd tegen
wateroverlast en overstromingen, meer ruimte voor water wordt gecreëerd.
Ook een betere waterkwaliteit en een vrijwaring van de watervoorraden
worden beoogd.
De watertoets wordt uitgevoerd aan de hand van 6 watertoetskaarten. Deze
worden hieronder besproken. Het studiegebied is grotendeels mogelijks
overstromingsgevoelig
en
voor
een
klein
deel
effectief
overstromingsgevoelig (Figuur 27). Het gebied is grotendeels van nature
overstroombaar vanuit de waterloop. Overstroming van de Demer is eerder
uitzonderlijk. Door de bedijking en de beperkte waterbergingscapaciteit, kan
bij hevige neerslag het waterpeil binnen de dijken heel snel stijgen, zonder
dat de Demer overstroomt. Als gevolg van de hoge waterpeilen in de
Demer, stuwen de zijwaterlopen echter op. De zijwaterlopen zijn niet of
aanzienlijk minder hoog bedijkt en stromen over wanneer zij hun water niet
meer kwijt kunnen aan de Demer. Binnen het studiegebied is ter hoogte van
de Moutlaak een risicozone voor overstromingen aanwezig.
Het gebied is verder grotendeels niet infiltratiegevoelig en zeer gevoelig
voor grondwaterstroming (type 1). Het studiegebied behoort grotendeels
niet tot de winterbedding van 1 van de grote waterlopen, de bedding en een
kleine zone in het westen van het studiegebied wordt aangeduid als
winterbedding van de Demer. Het studiegebied is vrij vlak met hellingen
onder de 5%, met lokaal ter hoogte van de weginfrastructuren hellingen tot
>10%. Ter hoogte van de grotere hellingen is het gebied erosiegevoelig.

Figuur 26

Waterlopen
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Figuur 27

Overstromingsgevoelige gebieden

Figuur 28

Infiltratiegevoelige gebieden
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Figuur 30
Figuur 29

Winterbedkaart

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
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Figuur 32
Figuur 31

Erosiegevoelige gebieden

Hellingenkaart
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Zoneringskaart

5.4.3

Volgens de zoneringskaart is het studiegebied grotendeels gelegen in
centraal gebied en dus voorzien van riolering (Figuur 33). Het betreft
hoofdzakelijk een gemengd rioleringsstelsel. Daarnaast zijn enkele locaties
aangeduid als individueel of collectief te optimaliseren buitengebied.

Biologische waardering

Bij de heraanleg van de Nijverheidslaan werd al een gescheiden systeem
aangelegd. Op termijn wordt gestreefd naar een gescheiden rioleringsstelsel
voor het ganse bedrijventerrein.

Volgens de biologische waarderingskaart (versie 2) is het studiegebied
grotendeels aangeduid als biologisch minder waardevol (Figuur 34).
Biologisch waardevollere elementen zijn onder meer ter hoogte van de
Demer, de site van het Elzenhof en Meetshovenbos aanwezig. In Tabel 2
worden de aanwezige elementen binnen het studiegebied en hun BWK
waardering weergegeven.
Tabel 2

Figuur 33

Fauna en flora

Aanwezige BWK-elementen

BWK

code

Verklaring

biologisch
minder
waardevol

bu

akker op kleiige bodem

hp, bl

soortenarm permanent cultuurgrasland, met akker op lemige
bodem

hp, kbb-

soortenarm permanent cultuurgrasland, met bomenrij met
dominantie van berk

hp

soortenarm permanent cultuurgrasland

kq, ur

boomkwekerij, bloemkwekerij of serre, met bebouwing in
agrarische omgeving, losstaande hoeve

kz

opgehoogd terrein

spoor

spoorweg

sz/kz

struweelopslag van allerlei aard, op opgehoogd terrein

ua

halfopen of open bebouwing met beplanting

ui, kz

industriële bebouwing, fabriek, met opgehoogd terrein

ui

industriële bebouwing, fabriek

ur, kq

bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve, met
boomkwekerij, bloemkwekerij of serre

ur

bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve

Zoneringskaart
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BWK

Complex van
biologisch
minder
waardevolle
en
waardevolle
elementen

Biologisch
waardevol

code

Verklaring

wat

waterloop

weg

weg

aer, ku,
ua

code

Verklaring

hr, n,
k(mr-)

verruigd grasland, met loofhoutaanplant (exclusief
populierenaanplant; inclusief jonge aanplanten), en met bermen,
perceelsranden, … met elementen van rietland

recente, eutrofe plas, met ruigte, en met halfopen of open
bebouwing met beplanting

hr, n

verruigd grasland, met loofhoutaanplant (exclusief
populierenaanplant; inclusief jonge aanplanten)

hp, hr,
bet

soortenarm permanent cultuurgrasland, met verruigd grasland, en
met berk

hr

verruigd grasland

hp, kb

soortenarm permanent cultuurgrasland, met bomenrij

hrb

verruigd grasland met struik- of boomopslag

hp, kbs

soortenarm permanent cultuurgrasland, met bomenrij met
dominantie van (al dan niet geknotte) wilg

hu-, ha, kpk

mesofiel hooiland, met struisgrasvegetatie op zure bodem,
en met kasteelpark

kj

hoogstamboomgaard

kp

park of parkachtig kerkhof

bomenrij met dominantie van Beuk, met houtkant met dominantie
van Amerikaanse vogelkers, met houtkant met dominantie van
Zomereik, en met houtkant met dominantie van Amerikaanse eik

gml

gemengd loofhout

kbf,
khpr,
khq,
khqr

hab-, sz

struisgrasvegetatie op zure bodem met struik- of boomopslag, met
struweelopslag van allerlei aard

kbf

bomenrij met dominantie van Beuk

hab-

struisgrasvegetatie op zure bodem met struik- of boomopslag

kd, hu-,
hrb, ku

dijk, met mesofiel hooiland, met verruigd grasland met struik- of
boomopslag, en met ruigte

hp+,
hpr+

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden, met weilandcomplex met veel
sloten en/of microreliëf en met relicten van halfnatuurlijke
graslanden

kd

dijk

kpk, ae-

kasteelpark, met eutrofe plas

kpk,
hp+

kasteelpark, met soortenrijk permanent cultuurgrasland met
relicten van halfnatuurlijke graslanden

kpk, qs

kasteelpark,

ks, kbr,
kbq

verlaten spoorweg met interessante bermvegetatie, met bomenrij
met dominantie van Robinia, en met bomenrij met dominantie van
Zomereik

lhi

populierenaanplant op vochtige grond met ruderale ondergroei

n

loofhoutaanplant (exclusief populierenaanplant; inclusief jonge
aanplanten)

pmb+,
pinn

naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen, met
Zwarte den

pms,

naaldhoutaanplant met laag struikgewas (braam, brem, heide),

hp+, kb,
k(mr-),
k(cp-)

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden, met bomenrij, en met bermen,
perceelsranden, … met elementen van rietland, en met bermen,
perceelsranden, ... gedomineerd door Adelaarsvaren

hp+,
kbq

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden, met bomenrij met dominantie van
Zomereik

hp+,
kbs

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden, met bomenrij met dominantie van
(al dan niet geknotte) wilg

hp+

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden

BWK
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BWK

Complex van
biologisch
waardevolle
en zeer
waardevolle
elementen

code
prua,
prus

Verklaring
met Zoete kers, en met Amerikaanse vogelkers

ppmb

aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen

sz, cpb

struweelopslag van allerlei aard, door Adelaarsvaren gedomineerde
heide met struik- of boomopslag

sz, hp+

struweelopslag van allerlei aard, met soortenrijk permanent
cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke
graslanden

sz

struweelopslag van allerlei aard

kd, hu-,
hu

dijk, met mesofiel hooiland

kpk, ha

kasteelpark, met struisgrasvegetatie op zure bodem

ppmb/qs, aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen,
ppmb
ingeplant in zuur eikenbos, met aanplant van Grove den met
ondergroei van struiken en bomen
vm-,
mesotroof elzenbos met zeggen, met gemengd loofhout, en
gml, gmn met gemengd naaldhout

Biologisch
zeer
waardevol

cgb

droge struikheidevegetatie met struik- of boomopslag

fs

zuur beukenbos

hu, hn

mesofiel hooiland, met zure borstelgrasvegetatie

lh/qa, qs

populierenaanplant op vochtige grond, ingeplant in eikenhaagbeukenbos, met zuur eikenbos

qb, qs

eiken-berkenbos, met zuur eikenbos

qb, quer

eiken-berkenbos, met Amerikaanse eik

qb-, cgb

eiken-berkenbos (jonge boomlaag), met droge struikheidevegetatie
met struik- of boomopslag

Figuur 34

Biologische waarderingskaart, versie 2
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In het Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering bij het Natuurdecreet dd.
23 juli 1998 worden enkele vegetaties die voorkomen binnen het
studiegebied aangeduid als verboden te wijzigen (Figuur 35):
ae: eutrofe plas
aer: recente, eutrofe plas
ha: struisgrasvegetatie op zure bodem
hn: zure borstelgrasvegetatie
vm: mesotroof elzenbos met zeggen
Indien gelegen in groene bestemming:
o hu: mesofiel hooiland
o hpr: weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en
met relicten van halfnatuurlijke graslanden
o hp+: soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten
van halfnatuurlijke graslanden
In Tabel 2 zijn deze in het bold aangeduid.
Daarnaast is bos ook beschermd in het kader van het Bosdecreet dd. 13 juni
1990. Figuur 36 geeft weer waar bos binnen het studiegebied voorkomt.

Figuur 35

Situering verboden te wijzigen vegetaties o.b.v. BWK (Eenh 1)
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Natura 2000
Het studiegebied ligt op ca. 100 m van het Habitatrichtlijngebied BE2400014
“Demervallei” en op ca. 1,2 km van het Vogelrichtlijngebied BE2223316 “De
Demervallei” (Figuur 17). Het Habitatrichtlijngebied is aangewezen voor de
volgende habitats en soorten:
2310
2330

Figuur 36

Boskartering

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op
landduinen
3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie
behorend tot de Littorelletalia uniflora en/of de IsoetoNanojuncetea
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type
Magnopotamion of Hydrocharition
3160 Dystrofe natuurlijke poelen en meren
3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend
tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge Europese heide
6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van
berggebieden (en van submontane gebieden in het
binnenland van Europa)
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige
kleibodem (Eu-Molinion)
6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en
van de montane en alpiene zones
6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
7140 Overgangs- en trilveen
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het
Rhynchosporion
7210* Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten
van het Caricion davallianae
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9120

Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms
ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of
Ilici-Fagenion)
9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of
eikenhaagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli
9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op
zandvlakten
91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Hoewel het studiegebied niet overlapt met het Habitatrichtlijngebied, komen
er in het studiegebied wel enkele vegetaties voor die gekarteerd worden als
habitats van bijlage I van de Habitatrichtlijn (Figuur 37).

Kamsalamander - Triturus cristatus
Bittervoorn - Rhodeus sericeus amarus
Drijvende waterweegbree - Luronium natans
Grote modderkruiper - Misgurnus fossilis
Kruipend moerasscherm - Apium repens
Spaanse vlag - Callimorpha quadripunctaria
Het Vogelrichtlijngebied is aangewezen voor de volgende soorten:
Zwarte specht - Dryocopus martius
IJsvogel - Alcedo atthis
Blauwborst - Luscinia svecica
Wespendief - Pernis apivorus
Bruine kiekendief - Circus aeruginosus
Kleine zilverreiger – Egretta garzetta
Roerdomp - Botaurus stellaris
Kwartelkoning - Crex crex
Grauwe klauwier - Lanius collurio
Porseleinhoen - Porzana porzana
Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus
Boomleeuwerik – Lullula arborea
Grote zilverreiger - Egretta alba
Krakeend - Anas strepera
Figuur 37

Habitatkaart
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De natuurgebieden het Meetshovenbos en ’s Hertogenheide zijn aangeduid
als ‘faunistisch waardevol’ (Figuur 38). De bittervoorn komt voor in de
Demer.
Op
basis
van
de
aanwezige
habitats
en
het
instandhoudingsdoelstellingenrapport voor de speciale beschermingszone
Demervallei4 worden verder geen van de aangemelde Habitatrichtlijn- of
Vogelrichtlijnsoorten in of nabij het studiegebied verwacht. Van de strikt te
beschermen soorten (bijlage IV van de Habitatrichtlijn) kan alleen het
voorkomen van vleermuizen niet uitgesloten worden.

Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten
De ecosysteemkwetsbaarheidskaarten zijn opgemaakt voor gans
Vlaanderen. Het zijn signaalkaarten en duiden aan waar, door een ingreep,
negatieve (potentieel) effecten met betrekking tot het natuurbehoud te
verwachten zijn.
De vegetaties in het studiegebied zijn in het algemeen niet kwetsbaar voor
ecotoopverlies, verdroging, eutrofiëring en verzuring, met uitzondering van
enkele percelen in het westen en in het noorden van het studiegebied
(Figuur 39 t/m Figuur 42).

Figuur 39

Figuur 38

4

Kwetsbaarheid
ecotoopverlies

voor

Figuur 40

Kwetsbaarheid
verdroging

voor

Faunistisch waardevol gebied

Agentschap voor natuur en bos (2011) Rapport 29 Instandhoudingsdoelstellingen voor
speciale beschermingszones. BE2400014 Demervallei. BE2223316 De Demervallei.
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Figuur 41

5.4.4

Kwetsbaarheid
eutrofiëring

voor

Figuur 42

Kwetsbaarheid
verzuring

voor

Landschap

Landschappelijk erfgoed
Het studiegebied is gelegen binnen het traditioneel landschap ‘Demervallei’,
tussen de traditioneel landschappen ‘Diestiaandrug van Averbode’ en
‘Zandige Hageland’ (Figuur 43). In het studiegebied zijn relicten (relictzones,
lijnrelicten, puntrelicten of ankerplaatsen) aanwezig die verwijzen naar dit
traditioneel landschap (Figuur 21).
De Demer + afgesneden meanders wordt in de landschapsatlas als lijnrelict
aangeduid (L27001). Ten noorden van, deels in het studiegebied ligt de
relictzone “Rode Berg – Steenheuvels – Molenheide – Meetshoven”
(R20062). Het landschap wordt hier gekenmerkt door heide en naaldbossen.
Op de heuvelruggen was de bewoning verspreid in kleine concentraties. De
akkers liggen in een compartimenten landschap dat vorm kreeg door de
perceelsrandbegroeiing. In Meetshoven bestond het drevenlandschap reeds
ten tijde van Ferraris. Het naaldbos ontstond door aanplanting op heide.

Ten westen van, deels in het studiegebied liggen de relictzone “Demervallei
Vlaams-Brabant” (R20064) en de ankerplaats “Samenvloeiingsgebied van
Dijle en Demer” (A20013). Het gebied betreft de meest oostelijke uitloper
van de Vlaamse vallei en vormt een zeer belangrijke ecologische
hoofdstructuur. De Demervallei heeft een uitgestrekt beemdenlandschap
met heel wat biologische potenties mede door de afgesneden meanders en
het patroon van fossiele meanders. Het is een uitgestrekt landschap met
bomenrijen en natte bossen, meandercoupures, rivierduinen, … die voor
variatie zorgen. Het alluvium ligt tussen relatief steile vallei hellingen. Het
landschap is een leesboek in preshistorie en geschiedenis. Het landschap
bezit nog alle ingrediënten van het oorspronkelijke oude rivierenlandschap
met o.a. dijken, verlandde verlaten meanders, waterrijke hooi- en
graasweiden, broekbosjes, naaldhoutaanplantingen en houtkanten. Er
komen bovendien verschillende historische ensembles en sites voor met
regionale uitstraling.

“(…) het 19de eeuws kasteel Nieuwland met een landschappelijke
parkaanleg … Vanaf de 17de en vooral in de 18de eeuw werden
rechttrekkingen doorgevoerd omwille van het feit dat de afzettingen vooral
optreden in de binnenbocht van de meanderkronkels. De Demer was toen
nog een voor platbodems bevaarbare waterloop. Later gebeurden nog een
aantal radicale ingrepen, waaronder bochtafsnijdingen t.h.v. de Heikantberg
en het kasteel van Nieuwland, gepaard met een algemene ophoging en
versterking van de Demerdijken tussen Aarschot en Werchter. Naast het
kasteel Nieuwland verscheen in de 1ste helft ook het kasteeldomein ‘Het
Elzen’.(…)”
“(…) Relicten van grote ingesneden meanders zijn herkenbaar te Vorsdonk
en Zallaken. Het Vorsdonkbroek vormt een halfcirkelvormige uitstulping van
de Demervallei. In de 1ste helft van de 19de eeuw werd ten oosten van
Vorsdonkbos blijkbaar op grote schaal turf ontgonnen. Een aantal van deze
verlande turfputten zijn nog zichtbaar op het terrein.”
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In het studiegebied zijn geen beschermde landschappen of dorps- of
stadsgezichten aanwezig (Figuur 19).

Bouwkundig erfgoed
In het studiegebied zijn de gebouwen van ‘Hoeve Wit Toreke’ (ID 41448)
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (Figuur 45). Het
"Wit Toreke", voormalige hoeve van de heerlijkheid van Meynaertshoven,
wordt vermeld sinds de 13de-14de eeuw. In zijn huidige vorm is de hoeve
twee verdiepingen hoog, betreft het een enkelhuis afgedekt met een
mansardedak en is voorzien van dakvensters, daterend uit de tweede helft
van de 18de eeuw. Tegen de rechterzijgevel is een hoog polygonaal
traptorentje met spitse bedaking en dakkapel aanwezig dat zou kunnen
opklimmen tot de 16de eeuw. Links van de hoeve bevindt zich het
wagenhuis met segmentboogarcade uit einde 18de of begin 19de eeuw.
Recente uitbreiding.

Figuur 44

Figuur 43

Hoeve Wit Toreke, aan de Ter Heidelaan 97a-97b (2006)

Traditionele landschappen
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Archeologisch erfgoed
Binnen het studiegebied zijn enkele gekende archeologische waarden
aanwezig (Figuur 22). Het spreekt vanzelf dat ongekende archeologische
vondsten niet gekarteerd of kwantitatief bepaald kunnen worden.
De bodems in het studiegebied werden door infrastructuurwerken en aanleg
van gebouwen in het verleden grotendeels verstoord. Ter hoogte van de
onverstoorde bodems blijft een potentie voor archeologisch erfgoed
aanwezig.

5.4.5

Mens

Stiltebehoevende inrichtingen - kwetsbare functies
Binnen het studiegebied zijn 2 woonlinten duidelijk herkenbaar:
Betekomsesteenweg en Spoorwegstraat. Verspreid over het ganse
bedrijventerrein zijn er ook conciërgewoningen terug te vinden. In het park
‘Elzenhof’ zijn een muziekacademie ‘Hagelandse Academie voor Muziek en
Woord’ en een school ‘Stedelijk Buitengewoon Lager Onderwijs Elzenhof’
gevestigd. Tenslotte wordt de hoeve ’t Wit Toreke als horeca-zaak gebruikt.
Landbouw
Volgens de landbouwtyperingskaarten van de VLM (Figuur 46) behoort het
westelijke deel van het studiegebied tot de agrarische gebieden. De gronden
hebben hier een matige waardering. Het studiegebied is niet gelegen in het
herbevestigd agrarisch gebied.

Figuur 45

Bouwkundig erfgoed
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Bedrijvigheid
Binnen het studiegebied staan een aantal bedrijfsgebouwen leeg. Het
bedraagt in totaal 5 ha aan bedrijfsgebouwen. Dit komt neer op 11% van
het totaal bebouwd oppervlak (43 ha). Het betreft voornamelijk gebouwen
met een bebouwingsoppervlakte groter dan 5.000 m².
Mobiliteit
Langzaam verkeer
In en rondom het bedrijventerrein bevindt zich een fijnmazig weefsel van
fietspaden, zowel wat betreft functionele als toeristisch-recreatieve routes.
Op het terrein blijkt echter dat een groot deel van de fietspaden niet
aanwezig is of dat de fietspaden zich in zeer slechte staat bevinden. Zo
vormt bijvoorbeeld de Betekomsesteenweg een belangrijke fietsroute voor
schoolgaande jeugd (komende vanuit Betekom), doch het fietspad ligt er
maar erbarmelijk bij. Dit komt de verkeersveiligheid, alsook de uitstraling
van het ganse gebied, niet ten goede.
De spoorweg vormt een fysieke barrière tussen de oostelijke en westelijke
zijde van de stad. Op 5 plaatsen bestaat er een fysieke verbinding tussen
stad en bedrijventerrein:
Leuvensesteenweg
nieuwe fietsersbrug
onderdoorgang t.h.v. het station (voetgangers)
brug Betekomsesteenweg
onderdoorgang onder het spoor t.h.v. de spoorwegstraat.
Openbaar vervoer

Figuur 46

Landbouwtyperingskaart

Het bedrijventerrein is gelegen aan de westzijde van het spoor. Het station
van Aarschot is een belangrijk knooppunt voor zowel personen- als
goederenvervoer. Bedrijven maken echter geen gebruik van het spoor als
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het gaat om goederentransport5. Vanuit het station is er tevens een
busstation van De Lijn. Ondanks de vele buslijnen die hier vertrekken
passeert er door het bedrijventerrein slechts één bustraject met 2
halteplaatsen (Nieuwland 2 en Beschermde Werkplaats). Op dit traject
passeren twee buslijnen namelijk lijn 530 en lijn 532. De frequentie is echter
zeer laag en is niet aangepast op de bedrijfsactiviteiten.
Gemotoriseerd verkeer
Het bedrijventerrein is via de Ring R25 en de A2/E314 goed ontsloten naar
de ruime omgeving wat betreft het gemotoriseerd verkeer. De ontsluiting
richting Antwerpen loopt iets minder vlot. Enerzijds door het dichtslibben
van de E19 en de A12, tussen Brussel en Antwerpen en anderzijds door de
beperkingen van de alternatieve secundaire routes langs bestaande
gewestwegen (Aarschotse Baan N10 richting Antwerpen en de
Aarschotsesteeweg N19 richting oprit A13/E313).
De interne ontsluitingsstructuur werd logisch opgebouwd vanuit een
eenvoudige kamstructuur. Ook de Betekomsesteenweg maakt hier deel van
uit. Een aantal straten maken hierop een uitzondering: Langs de Demer ligt
een straat die hier reeds van oudsher was (Demerstraat). Via deze weg
worden drietal bedrijven ontsloten. Langsheen de Betekomsesteenweg
worden eveneens een aantal daar gelegen bedrijven ontsloten. Bovendien
bevindt zich aan het meest westelijk gelegen deel van dit bedrijventerrein
een private weg waarlangs bedrijven zich gevestigd hebben. Doordat deze
straten de logische kamstructuur niet volgen, waardoor de bedrijven
achterin komen te liggen, maakt dat de bedrijven die hier gelegen zijn
moeilijk te vinden zijn door leveranciers en andere bezoekers. Dit probleem
van herkenbaarheid doet zich eveneens voor aan de twee hoofdtoegangen
van het bedrijventerrein, namelijk t.h.v. het kruispunt R25 – Nieuwlandlaan
en t.h.v. het kruispunt Ter Heidelaan (R25) – Nijverheidslaan. Vooral voor

5

Op het terrein zijn nog restanten van spoorlijnen terug te vinden die in het verleden dienden
om een aantal bedrijven rechtstreeks via het spoor te ontsluiten.

bezoekers die niet vertrouwd zijn met Aarschot of het bedrijventerrein zelf.
De batterijen op de rotonde zijn natuurlijk wel herkenbaar, maar net hier is
er geen toegang tot het bedrijventerrein. De moeilijke herkenbaarheid en de
onduidelijke bereikbaarheid wordt daarenboven versterkt door de moeilijke
en veelvuldige bewegwijzering (en andere borden; reclamepanelen, borden
‘te koop’ en ‘te huur’, …) op en naast het bedrijventerrein. De moeilijkheden
m.b.t. de havennummering en de huisnummering leveren geen positieve
bijdrage aan de leesbaarheid van de plek. Dit alles brengt heel wat
zoekverkeer met zich mee wat op zijn beurt de verkeersveiligheid, op en
naast het bedrijventerrein, niet ten goede komt. Op een aantal plaatsen is
er spraken van verkeersonveiligheid. Vooreerst kan men zich vragen stellen
bij de rechtstreekse ontsluiting van de bedrijven gelegen langsheen de
Terheidelaan (R25). Ten tweede kan het niet de bedoeling zijn om
vrachtwagens en opliggers te stationeren langsheen de R25. Dan zijn er nog
twee kruispunten die op het bedrijventerrein bestempeld kunnen worden als
onveilig:
Het kruispunt Nieuwlandlaan – Demerstraat: Naar en van de
stationsparking is dit vooral het geval tijdens de spitsuren.
Bovendien is het niet echt duidelijk of je met de auto de
Demerstraat mag inrijden. Wanneer je uit de Demerstraat komt sta
je op een helling wat de zichtbaarheid niet ten goede komt.
Het
kruispunt
Nieuwlandlaan/Nijverheidslaan
–
Betekomsesteenweg: Op dit kruispunt is het niet voor iedereen
duidelijk wie voorrang heeft. Door een gebrek aan structuur en
oriëntatie wordt het onzekerheids- en onveiligheidsgevoel nog
versterkt. Waar ligt het bedrijventerrein? Waar ben ik nu? Dit
probleem vergroot tijdens de spitsuren.
Het bedrijventerrein is duidelijk verouderd. Dit tekent zich af in het
voorkomen van de bestaande weginfrastructuur. Enerzijds door het
gehanteerde wegprofiel, typisch voor de jaren ’70-‘80: brede wegen met
weinig tot geen fietsvoorzieningen. Anderzijds door de toestand van het
wegdek zelf en het ganse openbaar domein op zich. De Nijverheidslaan
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vormt hierop wel een uitzondering. Hier werd een nieuw wegprofiel
uitgetekend met aandacht voor de nodige groenvoorzieningen en voor de
(veiligheid van de) zwakke weggebruiker. Bij de heraanleg van de
Nijverheidslaan werd er tevens onmiddellijk een gescheiden rioleringsstelsel
voorzien. In de rest van het bedrijventerrein Nieuwland – Meetshoven is er
nog geen gescheiden riolering aanwezig.
Vrachtroutenetwerk
Het Vlaams vrachtroutenetwerk is een hoofdraamwerk, gebaseerd op het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de wegencategorisering, met als
doel een bovenlokaal vrachtroutenetwerk uit te bouwen en mooi te
stroomlijnen. Hierbij wordt rekening gehouden met vrachtverkeer van en
naar bedrijventerrein die groter zijn dan 50 ha en bedrijventerreinen met
duidelijke logistieke of distributiefuncties. Vlaanderen wordt hierbij
onderverdeeld in verschillende posten. Aarschot is gelegen in post 20. De
bedrijventerreinen in deze post zijn geënt op de E313 en/of de E314. Voor
het bedrijventerrein Nieuwland – Meetshoven – Terheidelaan is
bewegwijzeringszone 65 van toepassing:

“De ontsluiting van de cluster in Aarschot is gericht op de E314 complex
Aarschot (en dit voor alle richtingen, dus ook in de richting van Antwerpen).
Doordat de terreinen aansluiten op de R25 die overgaat in de N223 zal de
ontsluiting ook via deze twee primaire wegen type II verlopen. Op het
laatste gedeelte van de N223 (tussen de twee op- en afrittencomplexen) zijn
er aanliggende fietspaden wat als een negatief aspect wordt beschouwd.
Het lokale toegangspunt tot de bedrijvencluster wordt voorzien op het
kruispunt R25 x Nieuwland(laan) en vanaf daar zal er een interne
bewegwijzering plaatsvinden naar de verschillende terreinen. Binnen het
afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Aarschot is er voorgesteld
om het kruispunt her in te richten. Dit lokaal toegangspunt geeft via
verkeerslichten rechtstreeks toegang tot het bedrijventerrein Nieuwland dat
zich zowel aan west- en oostzijde van de R25 uitstrekt. Ook het

bedrijventerrein Betekomsesteenweg Meetshoven kan langs dit punt worden
bereikt, maar het verdient de voorkeur om dit te laten ontsluiten door de
aansluiting van de Nijverheidslaan op de R25. Ook in de huidige signalisatie
wordt dit zo aangeduid. Op het lokale toegangspunt moet er dus interne
bewegwijzering worden geplaatst dat de toegang tot het terrein
Betekomsesteenweg Meetshoven laat verlopen via de aansluiting
Nijverheidslaan x R25. Het terrein Terheidelaan ontsluit rechtstreeks op de
R25 (ongeveer t.h.v. de Nijverheidslaan). Op het gedeelte van de R25
tussen de N10 en de Betekomsesteenweg zijn er op de primaire weg II
(R25) aanliggende fietspaden. Er zijn echter ventwegen gepland op dit
gedeelte van de R25, en dit conform de wegencategorisering. De ontsluiting
van de terreinen Terheidelaan en Betekomsesteenweg Meetshoven zal dan
gebeuren via deze ventwegen. Het zou wenselijk zijn dat de rechts in –
recht uit van het kruispunt R25 x Betekomsesteenweg reeds op korte
termijn wordt afgesloten zodat dit geen toegang meer vormt tot het terrein
Betekomsesteenweg Meetshoven. Dit is eerder al afgesproken maar werd
tot op heden nog niet uitgevoerd. De stad Aarschot heeft op de tweede
begeleidingsgroep aangegeven dat het huidige college een andere kijk heeft
op het afsluiten van de rechts in – rechts uit op de R25 x
Betekomsesteenweg. Men is namelijk voorstander van het openhouden van
deze aansluiting ondanks het feit dat deze beweging niet vaak voorkomt in
de praktijk.”

6.

BESCHRIJVING VAN HET VOORGENOMEN PLAN

Het bestaande bedrijventerrein is aan een grondige herontwikkeling toe. De
huidige infrastructuur is niet meer up-to-date en bedrijven trekken weg naar
andere terreinen, die interessanter zijn om zich te vestigen. Om de
herontwikkeling van start te kunnen laten gaan, werd een inrichtingsvisie
uitgewerkt, die als basis zal dienen om in de toekomst opportuniteiten en
nieuwe ontwikkelingen op af te wegen. Deze visie werd met alle betrokken
partijen (publiek en privaat) samen uitgewerkt. De opmaak van het PRUP is
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één van de acties die moeten genomen worden om het bestaande
bedrijventerrein te optimaliseren.
De inrichtingsvisie werd opgemaakt vanuit volgende uitgangspunten:
Inbedden van het bedrijventerrein als onderdeel van de stad
Aarschot
Logische en duidelijke herkenbaarheid onderdeel van de stad
Aarschot
Ruimtelijke dragers versterken als uithangbord en identiteit van het
bedrijventerrein
Visie op schaal en morfologie van bedrijven - flexibiliteit
Werken vanuit een morfologie van bedrijven
o Zuinig ruimtegebruik
o Voorzien van gemeenschappelijke infrastructuren
ruimteen (in veel gevallen ook) kostenbesparend
o Inbedden in een logische en kwaliteitsvolle padenstructuur
o Energiebewust werken

Grootschalige gebouwen:
In het zuidelijk deel (omwille van het orthogonaal karakter van het
terrein)
Langsheen de Nijverheidslaan, om de kamstructuur (en interne
hoofdontsluiting) te benadrukken
Aan de noordzijde van de Ter Heidelaan (buffer naar het
Meetshovenbos)
Kleinschalig ter hoogte van en aansluitend aan woningen als overgang naar
grootschalige bedrijven:
Betekomsesteenweg
Spoorwegstraat
De morfologie en functie van de Kop van Nieuwland wordt tot over de
Demer doorgetrokken. Op die manier wordt die zijde van de Kop ook
afgewerkt.

Door ontwerpend onderzoek werd volgend voorkeursscenario uitgewerkt:
Morfologie
Het bedrijventerrein wordt morfologisch geïntegreerd in het stadsweefsel
van Aarschot:
Tussen Demer en Ter Heidelaan: kleinschalige morfologie (met
uitzondering van de Nijverheidslaan) als overgang tussen wonen en
bedrijvigheid.
Kop van Nieuwland: personeel intensieve activiteiten (zoals voorzien
in het project “Kop van Nieuwland”)
Overig bedrijventerrein: grootschalige morfologie (maar interne
opdeling mogelijk)
Figuur 47

Gewenste morfologie van het bedrijventerrein
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Netwerk

Groen-blauw

De bestaande kamstructuur (Nieuwlandlaan – Nijverheidslaan) vormt de
basis voor de interne hoofdontsluiting van het gebied. Deze kamstructuur
wordt ook éénvormig aangelegd.

Integratie van het bedrijventerrein in de omgeving:

De Betekomsesteenweg wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten aan
de Ter Heidelaan / het fietspad blijft behouden. De ontsluiting van de Ter
Heidelaan gebeurt via een beperkte ventweg aan de zuidzijde. De ontsluiting
voor trage weggebruikers wordt georganiseerd door een gemengde
padenstructuur (zowel langsheen de ontsluitingsstructuur als via alternatieve
paden).
De relatie met het centrum van Aarschot wordt ondersteund door de,
degelijke ingerichte, Betekomsesteenweg.

Figuur 48

Gewenste ontsluiting van het bedrijventerrein

De Demer wordt versterkt als landschappelijke structuur in het
bedrijventerrein
Het Elzenhof en Grote Laakweg integreren zich (ze functioneren als
stedelijke groenzone en overgang tussen de stad en het
bedrijventerrein)
Overgangen tussen het bedrijventerrein en de omgeving (geen
harde buffers)
Grotere groenstructuren krijgen ook een rol als gemeenschappelijke
hemelwaterbuffer.

Figuur 49

Gewenste groen-blauwe structuur van het bedrijventerrein
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Integratie van wonen met omliggende bedrijvigheid: delen van het gebied
ten noorden van de Demer transformeren naar woon-werkplaatsen als
overgang tussen grootschalige bedrijven en woningen.
Grotere bedrijven worden gestimuleerd zich te vestigen langs de
Nieuwlandlaan – Nijverheidslaan om de kamstructuur verder benadrukken.
Langsheen de Ter Heidelaan worden zichtlocaties voor bedrijven gecreëerd
(i.f.v. toonzalen).
Toegangen tot het bedrijventerrein situeren zich langs de Ring, de Ter
Heidelaan en op de kruising van de Nijverheidslaan met de
Betekomsesteenweg
Dit voorkeursscenario werd uitgewerkt in onderstaande inrichtingsvisie.
Meer informatie is terug te vinden op http://www.vlaamsbrabant.be/wonenmilieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/projecten/economie-enbedrijvigheid/bedrijvig-aarschot.

Figuur 50

Inrichtingsvisie van het bedrijventerrein
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7.

ALTERNATIEVEN VOOR HET PLAN OF VOOR
ONDERDELEN ERVAN

Op basis van de analysenota van het studiegebied is een visienota
opgesteld. Hierin werden 4 scenario’s onderzocht, en een vijfde scenario
uitgewerkt:
Scenario
Scenario
Scenario
Scenario

regionaal bedrijventerrein
gemengd bedrijventerrein
regionaal bedrijventerrein met woonlinten
regionaal-lokaal bedrijventerrein

Enkel het eerste scenario (regionaal bedrijventerrein) wordt als niet
haalbaar beoordeeld. De andere scenario’s zijn allemaal bespreekbaar, maar
geen enkel scenario heeft de voorkeur. Een vijfde scenario (=
voorkeursscenario) is bijgevolg met intensief overleg met de verschillende
actoren uitgewerkt waarin aspecten van de verschillende scenario’s zijn
verwerkt. Enkel dit voorkeursscenario wordt in voorliggende screeningsnota
onderzocht.
Het nul-alternatief bestaat uit een voortzetting van de bestemmingen van
het gewestplan en de reeds goedgekeurde RUP’s binnen het studiegebied
(PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot, PRUP Stationsomgeving
Aarschot, PRUP RWZI Aarschot en GemRUP Zonevreemde Bedrijvigheid Ter
Heidelaan). Het studiegebied is al grotendeels bestemd als industriegebied,
waardoor de effecten van het voorliggend plan ten opzichte van de
planologische toestand beperkt zijn. Doordat niet alle percelen op dit
moment zijn ingevuld met industrie en het bedrijventerrein een mate van
leegstand kent, zijn de effecten van de uitvoering van het voorliggend plan
ten opzichte van de huidige feitelijke toestand groter.
In hoofdstuk 8 worden de mogelijke milieueffecten van het voorgenomen
plan beoordeeld enkel ten opzichte van de ‘worst-case scenario’, de huidige
toestand.

8.

MOGELIJKE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN VAN
HET VOORGENOMEN PLAN

8.1

Screening naar betekenisvolle aantasting van de
SBZ

Volgens de wetgeving inzake plan-MER dient voor alle plannen en
programma’s, waarvan wordt vermoed dat een betekenisvol effect op de
natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones mogelijk is,
nagegaan te worden of een passende beoordeling vereist is. Gezien de
ligging van het voorgestelde plan in de omgeving van het
Habitatrichtlijngebied BE2400014 “Demervallei” en het Vogelrichtlijngebied
BE2223316 “De Demervallei” (Figuur 17), is het uitvoeren van deze toets
relevant.
In deze paragraaf wordt de screening naar de eventuele betekenisvolle
aantasting op de SBZ uitgevoerd. Deze toets dient te gebeuren voor de
habitats en de soorten waarvoor de Speciale Beschermingszone is
afgebakend en de soorten van bijlage III van het decreet natuurbehoud die
in het gebied voorkomen.
Het onderzoek naar de vereiste opmaak van een passende beoordeling
omvat vijf hoofdvragen, met name :
1. Heeft het plan een potentiële impact op de habitats (natuurlijke
habitats en habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke
spreiding, structuur en kwaliteit?
2. Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de
verspreiding en densiteit van de soorten en de populaties in zijn
geheel?
3. Heeft het plan een potentiële impact op de vitale factoren hoe de
SBZ functioneert als ecosysteem?
4. Heeft het plan een potentiële impact op de abiotische relaties die de
structuur en functie van de SBZ bepalen?
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5. Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een
gunstige staat van instandhouding voor de betreffende SBZ?
Om op deze vragen te beantwoorden dient een analyse te gebeuren van de
relevante effectgroepen per vraag. In onderstaande tabel wordt een
overzicht gegeven van de effectgroepen en de al dan niet aanwezige
verstoringsfactoren die optreden voor voorliggend plan.
Tabel 3

Screening naar betekenisvolle aantasting van de SBZ

Effectgroep

Effect / verstoringsfactoren

1. Oppervlaktegebonden
1a. Fysisch ruimtebeslag
(oppervlaktegebonden
wijzigingen)

Niet van toepassing gezien ligging buiten SBZ.

Wijziging van de oppervlakte
van een habitat
Wijziging van het voorkomen
van de soort of verlies aan
leefgebied van een soort
1b. Verandering in de kwaliteit
van een habitat door fysische
processen
Verstoring/vernietiging van
habitat ten gevolg van
mechanische effecten,
vergraving,
bodemverstoring…
Wijziging substraten (door
aanbrengen nieuwe
substraten)
Wijzigen van dynamiek
(verstuiving, zandafzetting,
erosie)

Niet van toepassing gezien ligging buiten SBZ.

Effectgroep
Wijziging leefgebied van de
soorten tengevolge van
fysische processen

Effect / verstoringsfactoren

1c. Verandering in de kwaliteit van
een habitat of het leefgebied van
een soort door wijziging in het
landgebruik, het beheer of de
functie

Niet van toepassing gezien ligging buiten SBZ.

2. Verandering in kwaliteit van een habitat; grondwaterrelaties
2a. Verdroging/vernatting via
grondwaterrelaties, inclusief
wijziging kwelgebieden en impact
op grondwaterkwaliteit door
wijziging hoeveelheden
grondwater/oppervlaktewater
2b. verandering van het
leefgebied van de soort
tengevolge van wijziging
leefgebied door
verdroging/vernatting

Tijdens aanlegwerkzaamheden zijn mogelijk
tijdelijke bemalingen noodzakelijk, gezien de
hoge grondwaterstand in het gebied. Het
opleggen van technische randvoorwaarden aan
de uitvoering of een beperking op bouwen in
de ondergrond of andere ingrepen, die een
bemaling met invloedstraal tot aan de
verdrogingsgevoelige vegetaties in de vallei
van de Demer als gevolg kunnen hebben, is
mogelijk noodzakelijk. Op deze manier wordt
een impact ten gevolge van bemalingen op
waardevolle habitats vermeden en wordt geen
habitat of leefgebied van de soorten van de
SBZ significant negatief beïnvloed.
Binnen het studiegebied zijn momenteel een
aantal grondwaterwinningen aanwezig. Bij de
vestiging van nieuwe bedrijven is het mogelijk
dat dit aantal toeneemt. Dit is momenteel
echter niet gekend. Net als bij bemalingen is
het opleggen van technische randvoorwaarden
aan
grondwaterwinningen
met
een
invloedstraal tot aan de verdrogingsgevoelige
vegetaties in de vallei van de Demer mogelijk
noodzakelijk. Op deze manier wordt een impact
ten gevolge van grondwaterwinning op
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Effectgroep

Effect / verstoringsfactoren
waardevolle habitats vermeden en wordt geen
habitat of leefgebied van de soorten van de
SBZ significant negatief beïnvloed.
Nieuwe rioleringen worden aangelegd met een
gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater
wordt afgevoerd naar de collector van de RWZI
Aarschot, het hemelwater wordt opgevangen in
bufferbekkens (grachten – wadi’s) en vertraagd
geloosd op de omringende waterlopen. Door
het afkoppelen van hemelwater zal de
overstortfrequentie met vervuild afvalwater
naar de Grote Laak in de toekomst afnemen.
Dit heeft een positief effect op de
waterkwaliteit van de waterloop. Alle
ontwikkelingen binnen het studiegebied zullen
voldoen aan de bepalingen met betrekking tot
de opvang en afvoer van hemel- en afvalwater,
zodat de impact van het plan op het
grondwatersysteem niet significant negatief is.

Effectgroep

Effect / verstoringsfactoren
afwateringssysteem zal het
afnemen.

De valleien van de omringende waterlopen
(Demer, Moutlaak, Grote Laak en Heilaak)
worden opgewaardeerd. Zo krijgen ze meer
ruimte en worden de oevers van de Moutlaak,
Grote Laak en Heilaak heringericht als
natuurvriendelijke oevers. Dit heeft een positief
effect op de structuurkwaliteit van de
waterlopen binnen het studiegebied. Een
wijziging in morfologische processen van erosie
of sedimentatie worden niet verwacht.

3d. Verandering leefgebied van
een soort tengevolge van de
processen 3a-3c

De impact op de oppervlaktewaterrelaties
wordt beperkt door de optimalisatie van het
afwateringssysteem. Het plan zal, gezien de
voorziene maatregelen inzake buffering en
gescheiden afvoer, een positief effect hebben
op de waterkwaliteit van de omringende
waterlopen. Daarnaast zal door het terug
watervoerend maken van de waterloop Grote
Laak het leefgebied van de soorten die
stroomafwaarts in de Grote Laak voorkomen
toenemen. Er worden geen habitats of
leefgebieden van soorten van de SBZ
significant negatief beïnvloed door het plan.

De waterloop Grote Laak zal terug
watervoerend worden.
Het plan voorziet verder niet in projecten die
aanleiding kunnen geven tot een wijziging van
het oppervlaktewaterpeil van de omringende
waterlopen.

3b. Verandering in
overstromingsfrequentie,
dynamiek, stroomsnelheden

Het studiegebied is momenteel al grotendeels
verhard. Door het afkoppelen van hemelwater
en het voorzien van bufferbekkens met
vertraagde afvoer zal eventuele bijkomende
verharde oppervlakten niet leiden tot een
verhoogd overstromingsrisico. Door
het
optimaliseren
van
het
bestaand

zelfs

3c. Verandering van de structuur
van waterlopen, wijzigingen in
morfologische processen van
erosie en sedimentatie

3. Verandering in kwaliteit van een habitat: oppervlaktewaterrelaties
3a. Verandering in
oppervlaktewaterpeilen

risico

4. Veranderingen in ruimtelijke relaties, netwerken en processen
4a. Verandering in de
barrièrewerking (infrastructuur op
wegen, waterlopen, toename
bebouwde oppervlakte,…)

Gezien het huidige gebruik en de ligging van
het studiegebied aansluitend bij het stedelijk
gebied van Aarschot brengt het plan geen
bijkomende barrièrewerking voor de SBZ met
zich mee.

4b. Versnippering (uiteenvallen
van een leefgebied in kleinere

Gezien het huidige gebruik en de ligging van
het studiegebied aansluitend bij het stedelijk
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Effectgroep
delen)

Effect / verstoringsfactoren
gebied van Aarschot brengt het plan geen
bijkomende versnippering voor de SBZ met zich
mee.

5. Verstoring
5a. Verstoring van soorten door
geluid, licht, trillingen, geur –
kwaliteitsverlies
5b. Verstoring van soorten door
beweging (machines, mensen,
golfslag, …)
5c. Verandering in de mortaliteit
(luchtwervelingen,
verkeersslachtoffers, slachtoffers
van waterturbines, …)

Het bedrijventerrein wordt landschappelijk
geïntegreerd met groenbuffers in de omgeving.
Hierdoor wordt een impact door verstoring op
het leefgebieden van soorten van de SBZ
uitgesloten.

De herinrichting van het bedrijventerrein vormt
een kader voor bijkomende bedrijven en
bedrijfsgebouwen. Ten gevolge van
verwarming, bedrijfsactiviteiten en verkeer is
een toename van atmosferische depositie
mogelijk. Gezien het huidige gebruik en de
doelstelling om een duurzaam bedrijventerrein
te ontwikkelen wordt het effect als beperkt
beschouwd.

7. Verandering in kwaliteit van een habitat door fysico-chemische
wijzigingen in waterrelaties
7a. Toevoer van nutriënten etc.
via emissies in
oppervlaktewater/grondwater

Effect / verstoringsfactoren
offwater niet vervuild wordt met nutriënten en
gebufferd wordt).

7b. Toevoer van toxische stoffen
(zware metalen…) in
oppervlaktewater/grondwater

Het run-offwater afkomstig van parkings en
wegen kan licht vervuild worden (bv. door
oliesporen). Er wordt echter geen significant
negatieve effect verwacht, doordat het water
wordt opgevangen in bufferbekkens.
Nieuwe rioleringen worden aangelegd met een
gescheiden
rioleringsstelsel.
Door
het
afkoppelen
van
hemelwater
zal
de
overstortfrequentie met vervuild afvalwater
naar de Grote Laak in de toekomst afnemen.
Dit heeft een positief effect op de
waterkwaliteit van de waterloop.

Er treedt geen significant negatieve wijziging
van mortaliteit op.

6. Verandering in de kwaliteit van een habitat: chemische processen
6a. Toevoer van
voedingsstoffen/toxische stoffen
via luchtrelaties, stof en depositie
(atmosferische depositie)

Effectgroep

De toename in run-off door bijkomende
verhardingen voor wegen, parkings, bedrijven
zal geen aanleiding geven tot toevoer van
nutriënten naar het
oppervlaktewater/grondwater (aangezien run-

7c. Ecotoxicologische effecten
soorten

Niet van toepassing

Op basis van deze tabel kan besloten worden dat, mits technische
randvoorwaarden worden opgelegd aan a) de uitvoering of een beperking
op bouwen in de ondergrond of andere ingrepen, die een bemaling met
invloedstraal tot aan de verdrogingsgevoelige vegetaties in de vallei van de
Demer als gevolg kunnen hebben en b) aan grondwaterwinningen met een
invloedstraal tot aan de verdrogingsgevoelige vegetaties in de vallei van de
Demer, bij uitvoering van het plan de 5 onderzoeksvragen negatief
beantwoord kunnen worden:

1. Het plan heeft geen impact op de habitats (natuurlijke habitats en
habitats van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding,
structuur en kwaliteit.
2. Het plan heeft geen impact op het evenwicht tussen de verspreiding
en densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel.
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3. Het plan heeft geen potentiële impact op de vitale factoren hoe de
SBZ functioneert als ecosysteem.
4. Het plan heeft geen impact op de abiotische relaties die de structuur
en functie van de SBZ bepalen.
5. Het plan heeft geen impact op het bereiken van een gunstige staat
van instandhouding voor de betreffende SBZ.

8.2

8.2.1

Mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het plan
en screening naar significantie van de effecten
Disciplines Bodem en Water

Fysische veranderingen in de omgeving
Topografie: de realisatie van het plan zal het reliëf in het studiegebied niet
sterk wijzigen. Wijziging van het reliëf kan lokaal optreden bij de
herinrichting van de waterlopen en de aanleg van bufferbekkens (wadi’s) en
grachten.
Watersysteem: het plan houdt geen wijziging in van de ligging van de
bestaande waterlopen. De waterloop Grote Laak zal terug watervoerend
worden gemaakt en de oevers van de Moutlaak, Grote Laak en Heilaak
worden heringericht als natuurvriendelijke oevers. In het algemeen worden
de waterlopen opgewaardeerd door meer ruimte te voorzien. Daarnaast
wordt in het plan voldoende ruimte voorzien voor bufferruimten. Door deze
maatregelen kan meer/langer water in het gebied worden vastgehouden.
Het RUP biedt mogelijkheden voor uitbreiding van verhardingen en
bebouwde oppervlakte. De toegenomen verharding heeft mogelijk een
effect op de (kwantitatieve) kenmerken van het grondwatersysteem. Door
echter te voldoen aan de gewestelijke verordening met betrekking tot
hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer van hemelwater worden de

effecten van de toegenomen verharding op het grondwatersysteem als niet
significant beschouwd. Het hemelwater wordt opgevangen door bijkomende
collectieve buffer- en infiltratievoorzieningen in het studiegebied zelf
(grachten, wadi’s), waarna het vertraagd wordt geloosd op de omringende
waterlopen (Demer, Moutlaak, Grote Laak en Heilaak). In het
inrichtingsvoorstel wordt een waterbuffer-volume van 43.750 m³ (175 ha
verharding * 250 m³/ha volume water) en een waterbuffer-oppervlakte van
87.500 m² (43.750*0,5m buffercapaciteit) voorzien. Dit is voldoende om het
hemelwater van de bijkomende verhardingen en bebouwde oppervlakten te
bufferen (175/220 = ca. 80 % verhardingsindex, momenteel ca. 51%).
Bij de aanleg van nieuwe gebouwen is er mogelijk bemaling noodzakelijk,
gezien de hoge grondwaterstand in het gebied. Het studiegebied is
grotendeels aangeduid als zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)6
en deels als matig gevoelig (type 2)7. De bodems in en nabij het
studiegebied zijn gevoelig voor zettingen (kleibodems) en nabij het
studiegebied, in de vallei van de Demer, komen verdrogingsgevoelige
vegetatie voor. Het opleggen van technische randvoorwaarden aan de
uitvoering of een beperking op bouwen in de ondergrond of andere
ingrepen in de ondergrond, is mogelijk noodzakelijk om effecten op de
bodem en op waardevolle habitats te vermijden.
Landgebruik: het landgebruik in het studiegebied blijft overwegend
behouden. De percelen die momenteel niet zijn bebouwd zullen in de
toekomst in gebruik genomen worden door bedrijvigheid. In het westelijk

6

7

Indien er in type 1 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van
meer dan 3m of een horizontale lengte van meer dan 50m dient advies aangevraagd te
worden bij de bevoegde adviesinstantie.
Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van
meer dan 5m en een horizontale lengte van meer dan 100m dient advies aangevraagd te
worden bij de bevoegde adviesinstantie.
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deel van het studiegebied ter hoogte van de RWZI wijzigt het landgebruik
van agrarisch naar industrie8.
Via het plan zal met name de invulling van het landgebruik binnen het
studiegebied wijzigen. Zo voorziet het plan een kleinschalige morfologie
tussen de Demer en de Ter Heidelaan als overgang tussen wonen en
bedrijvigheid door het transformeren van een deel van deze zone naar
woon-werkplaatsen, een medium morfologie ter hoogte van de Kop van
Nieuwland (personeel intensieve activiteiten) en een grootschalige
morfologie voor de overige delen van het bedrijventerrein. Daarnaast zullen
milieubelastende industrieën worden geweerd en wordt ruimte voorzien
voor een groen-blauwnetwerk, zodat het bedrijventerrein landschappelijk
beter wordt ingepast in de omgeving.
Verontreiniging van bodem of water
Het (huishoudelijke) afvalwater van nieuwe gebouwen zal gescheiden
worden aangeboden aan het rioleringsstelsel, conform de bepalingen met
betrekking tot de opvang en afvoer van hemel- en afvalwater. Het
afvalwater wordt afgevoerd naar de collector van de RWZI Aarschot
(ontwerpcapaciteit 21.600 IE), het hemelwater wordt opgevangen in
bufferbekkens (grachten – wadi’s) en vertraagd geloosd op de omringende
waterlopen. De RWZI heeft voldoende capaciteit om de verdere
ontwikkeling van het bedrijventerrein hierop aan te sluiten. Bovendien zal
door het afkoppelen van het hemelwater van het bedrijventerrein de
restcapaciteit van de RWZI toenemen. Door het afkoppelen van het
hemelwater zal ook de overstortfrequentie met vervuild afvalwater naar de
Grote Laak in de toekomst afnemen. Dit heeft een positief effect op de
waterkwaliteit van de waterloop.

8

Via het PRUP Stationsomgeving Aarschot
bestemmingswijzigingen voor mogelijk gemaakt.

zijn

hiervoor

reeds

de

De toename in run-off door bijkomende verhardingen voor wegen, parkings,
bedrijven zal geen aanleiding geven tot toevoer van nutriënten naar het
oppervlaktewater/grondwater. Wel kan de run-off verontreinigd worden
door toxische stoffen (zware metalen…) door bv. olielekken op de parking
en de weg. Het effect hiervan is echter zeer gering, door de voorziene
bufferruimten. Indien nodig kunnen de bufferbekkens van de parking en de
weg voorzien worden van een kws-afscheider alvorens het vertraagd wordt
geloosd op de omringende waterlopen.
Binnen het studiegebied gebeurden in het verleden diverse
bodemonderzoeken. De bestemming zal door het RUP op deze locaties niet
wijzigingen, zodat de bodemsaneringsnormen ook niet wijzigingen. Tijdens
de aanlegfase kunnen negatieve effecten optreden bij accidentele situaties.
Het risico op het optreden van relevante verontreinigingen is echter beperkt.
Indien nodig wordt ogenblikkelijk een sanering uitgevoerd.

8.2.2

Discipline Mens – Verkeer

Langzaam verkeer
Door de creatie van een heldere en meer eenduidige ontsluitingsstructuur /
boomstructuur en door het loskoppelen van het langzaam verkeer van het
gemotoriseerde verkeer wordt de verkeersveiligheid voor het langzaam
verkeer verhoogd. In het bijzonder het beperken van het aantal rechtstreeks
aansluitingen op de R25 zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid.
Openbaar vervoer
Het OV-netwerk is zodanig dat de heroriëntering
ontsluitingsstructuur geen impact heeft op dit netwerk.
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de

benodigde
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Gemotoriseerd verkeer

8.2.3

Via de as R25 – N223 is er een goede verbinding tussen de bedrijvenzone
en de E40. De ontsluiting van de bedrijvenzone naar deze as en de interne
verkeersorganisatie is in de huidige situatie te weinig gestructureerd. Dit
verlaagt de leesbaarheid en verhoogt hierdoor de onveiligheid. Ook vanuit
het oogpunt verkeersafwikkeling is een leesbare ontsluitingsstructuur te
verkiezen.

De herinrichting van het bedrijventerrein vormt een kader voor bijkomende
bedrijven en bedrijfsgebouwen. Ten gevolge van verwarming,
bedrijfsactiviteiten en verkeer is een toename van de emissie van
luchtverontreinigende stoffen mogelijk. Deze bijkomende uitstoot zal in
relatie tot de reeds aanwezige uitstoot in het studiegebied en in de
omgeving (snelweg E314, diverse N wegen) beperkt zijn. Daarnaast heeft
het plan de doelstelling om een duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen
(duurzaam energieverbruik, uitgebreid netwerk van fietspaden), worden de
ontsluitingsmogelijkheden verbeterd en worden milieubelastende bedrijven,
die gepaard gaan met hogere emissies, geweerd.

De visie die voorligt vertrekt van een meer eenduidige ontsluitingsstructuur
waarbij het aantal aansluitingen wordt gereduceerd tot diegene die
noodzakelijk zijn om de bedrijvenzone te ontsluiten. Hierdoor ontstaat er
een meer leesbare en daardoor ook verkeersveilige ontsluiting. Het
beperken van het aantal aansluitingen tot diegene die effectief noodzakelijk
zijn zorgt tevens voor minder interferenties op de verkeersstromen en is
daarom vanuit het aspect verkeersafwikkeling te verkiezen.
Vanuit de discipline mens-verkeer wordt dan ook een positief effect
geraamd gekoppeld aan de optimalisatie van (de ontsluitingsstructuur) van
de bedrijvenzone.
Momenteel zijn niet alle percelen ingevuld met industrie en het
bedrijventerrein kent een mate van leegstand. Bij volledige realisatie van het
bedrijventerrein zullen de verkeersintensiteiten binnen het studiegebied ten
opzicht
van
de
huidige
situatie
toenemen.
De
aanwezige
ontsluitingsstructuur houdt hier reeds voldoende rekening mee zodat deze
toename naar verwachting niet zal leiden tot problemen in
verkeersafwikkeling, leefbaarheid of veiligheid. Bovendien is met de
bestaande stedenbouwkundige voorschriften reeds een volledige
ontwikkeling mogelijk. Het RUP wijzigt hier niets aan.

8.2.4

Discipline Lucht

Discipline Geluid

De realisatie van het RUP (aanleg van nieuwe gebouwen, herinrichting van
de openbare ruimte) veroorzaakt mogelijk een tijdelijke toename van
geluidsemissies. De verstoring zal beperkt zijn, tijdelijk van aard en
gelijkaardig met de huidige verstoring in het studiegebied.
De toename van verkeersbewegingen kan een toename van verkeersgeluid
betekenen langs de ontsluitingswegen (Ring, Ter Heidelaan, Nijverheidslaan,
Nieuwlanden, …). Gezien het huidige gebruik in het studiegebied zal deze
toename beperkt zijn. Onder meer de verbeterde ontsluitingsstructuur, de
uitbreiding van het fietsnetwerk, het voorzien van bufferzones en het weren
van milieubelastende bedrijven zal een positief effect hebben op het
geluidsklimaat.
Er wordt bijgevolg geen significante wijziging van de verstoring door geluid
afkomstig van het verkeer of andere activiteiten in het studiegebied
verwacht.
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8.2.5

Discipline Fauna en Flora

Effecten op beschermde ecologische gebieden
Het studiegebied is op ca. 100 m gelegen van de Speciale
Beschermingszone Habitatrichtlijngebied BE2400014 ‘Demervallei’ en op ca.
1,2 km van het Vogelrichtlijngebied BE2223316 ’De Demervallei’. In een
screening naar betekenisvolle aantasting van het Habitatrichtlijn- en
Vogelrichtlijn gebied en is nagegaan of het plan een betekenisvol effect
heeft op de natuurlijke kenmerken van deze speciale beschermingszones.
Op basis van deze screening (§8.1) worden significante effecten uitgesloten.

Tabel 4

Verlies aan vegetatie per biologische waardering o.b.v.
inrichtingsplan

Biologische waardering

Huidig
(ha)

Toekomstig
(ha)

Wijziging
(ha)

Biologisch zeer waardevol

6,9

5,5

-1,3

Complex van waardevolle en zeer waardevolle
elementen

1,9

1,9

0,0

Biologisch waardevol

31,0

13,8

-17,2

Complex van minder waardevolle en waardevolle
elementen

4,2

3,0

-1,3

175,4

195,2

19,8

219,4

219,4

219,4

Het studiegebied grenst ten noorden aan het VEN-gebied nr. 551 “De
Demervallei ten westen van Aarschot” en is aangeduid als grote eenheid
natuur (GEN), evenals enkele gebieden op ca. 500 m ten westen van het
studiegebied. Het plan heeft geen directe impact op deze VEN-gebieden.
Door het voorzien van bufferzones voor hemelwater, voldoende ruimte voor
groenstructuren, de landschappelijke inpassing van het gehele
bedrijventerrein en de in §8.1 en §8.2.1 voorgestelde oplegging van
technische randvoorwaarden aan de uitvoering of een beperking op bouwen
in de ondergrond of andere ingrepen in de ondergrond en aan
grondwaterwinningen, worden geen indirecte effecten op de VEN-gebieden
verwacht.

Biologisch minder waardevol

Effecten op de voor fauna en flora waardevolle of kwetsbare
gebieden
Volgens de biologische waarderingskaart komen in het studiegebied
biologisch waardevolle tot zeer waardevolle vegetaties voor. Ter hoogte van
het Elzenhof en ’t Wit Moleke blijft deze vegetatie behouden, gezien hier
geen wijzigingen zijn voorzien. Elders in het studiegebied zal deze vegetatie
echter verdwijnen. In Tabel 4 wordt de oppervlakte per biologische
waardering weergegeven.

Totaal

Van deze vegetaties (en kleine landschapselementen) worden enkele in het
kader van het Natuurdecreet aangeduid als ‘verboden te wijzigen’ (Tabel 5).
Het betreffen echter graslanden die niet binnen een groene bestemming zijn
gelegen, waardoor geen compensatie verplicht is.
Tabel 5

Verlies aan ‘verboden te wijzigen’ vegetaties en kleine
landschapselementen o.b.v. inrichtingsplan

BWK-Code

Beschrijving

hp+

soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden

9,9

hpr

weilandcomplex met veel sloten en/of microreliëf en met
relicten van halfnatuurlijke graslanden

8,3

Opp (ha)

9

In het studiegebied bevinden zich ook bosstructuren die gekapt zullen
worden (ca. 4,6 ha volgens de boskartering). De te kappen oppervlakte (+
compensatiefactor) moet in het kader van het Bosdecreet gecompenseerd

9

Overlapt geheel met zone hp+ dat wijzigt
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worden (in natura of financieel). Onder meer langsheen de
hoofdontsluitingswegen (Ring, Ter Heidelaan, Nijverheidslaan en
Nieuwlanden) en de bestaande waterlopen wordt ruimte voorzien voor
groenstructuren, al dan niet in combinatie met waterbuffering.
De voor fauna belangrijke zones (Elzenhof, waterlopen) blijven behouden in
het studiegebied. Door de nieuwe groenstructuren zal de kwaliteit als
leefgebied voor onder meer vleermuizen toenemen.
In de omgeving van het studiegebied, met name ten oosten in de vallei van
de Demer, komen verdrogingsgevoelige vegetatie voor. Het opleggen van
technische randvoorwaarden aan de uitvoering of een beperking op bouwen
in de ondergrond of andere ingrepen, die een bemaling met invloedstraal tot
aan de verdrogingsgevoelige vegetaties als gevolg kunnen hebben, is
mogelijk noodzakelijk. Op deze manier wordt een impact ten gevolge van
bemalingen op waardevolle habitats vermeden. Overige indirecte effecten
ten gevolge van het plan (verzuring, eutrofiëring en ecotoopverlies) worden
niet verwacht (zie ook screening naar betekenisvolle aantasting van de
SBZ).
Enerzijds wordt het verwijderen van de aanwezige vegetaties als negatief
beoordeeld. Anderzijds is het voorzien van nieuwe groenstructuren en de
landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein positief. Globaal wordt
daarom besloten dat het plan geen significant negatieve impact heeft op de
bestaande ecologische waarde van het gebied.

8.2.6

Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en
Archeologie

Impact op beschermde landschappelijke of cultuurhistorische
elementen
De realisatie van het plan heeft geen effect, direct noch indirect (visueel,
contextverlies) op beschermde landschappelijke of cultuurhistorische
elementen.
Impact op gebieden of elementen met grote landschappelijke of
cultuurhistorische waarde
Het studiegebied is deels in de relictzone “Rode Berg – Steenheuvels –
Molenheide – Meetshoven” (R20062), de relictzone “Demervallei VlaamsBrabant” (R20064) en de ankerplaats “Samenvloeiingsgebied van Dijle en
Demer” (A20013) gelegen. In de relictzone “Rode Berg – Steenheuvels –
Molenheide – Meetshoven” worden geen wijzigingen voorzien, evenmin aan
het hierin gelegen bouwkundig erfgoed. In de relictzone “Demervallei
Vlaams-Brabant” en de ankerplaats “Samenvloeiingsgebied van Dijle en
Demer” zijn in het studiegebied geen historisch waardevolle structuren
aanwezig. Het plan besteedt voldoende aandacht aan de landschappelijke
inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving, onder meer door het
voorzien van groene bufferzones en groene structuren. Daarnaast is de
Demer aanduid als lijnrelict. Het voorzien van meer ruimte aan de Demer
wordt als positief beoordeeld.
Impact op archeologische waarden:
In het studiegebied zijn archeologische vindplaatsen gelegen en ter hoogte
van onverstoorde bodems is een potentie voor archeologisch erfgoed
aanwezig. Het lijkt echter niet noodzakelijk om bijkomende
beschermingsmaatregelen in te schrijven in het RUP. Indien de geldende
wetgeving in voldoende mate toegepast wordt, treedt geen significante
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verstoring van het archeologische erfgoed op. Er wordt verwezen naar
hoofdstuk 5 van het Onroerenderfgoeddecreet dat de verplichtingen in het
kader van archeologie omschrijft.

8.2.7

Discipline Mens – Ruimtelijke aspecten

Hinderaspecten

Sociale veranderingen

Er wordt geen significant bijkomende geluid- of lichthinder verwacht in het
studiegebied (zie lucht en geluid). Door de wijziging van de
ontsluitingsstructuur zal de hinder ter hoogte van het woongebied langs de
Betekomsesteenweg afnemen. Het plan heeft bijgevolg geen negatieve
impact op de aanwezige kwetsbare functies. Het voorzien van groene
bufferzones en groenstructuren wordt positief beschouwd.
Binnen het studiegebied worden geen SEVESO-bedrijven gevestigd,
waardoor een ruimtelijk veiligheidsrapport niet noodzakelijk is.
Impact op het bestaande of geplande landgebruik
Het landgebruik in het studiegebied blijft overwegend behouden. De
percelen die momenteel niet zijn bebouwd zullen in de toekomst in gebruik
genomen worden door bedrijvigheid. In het westelijk deel van het
studiegebied ter hoogte van de RWZI wijzigt het landgebruik van agrarisch
naar industrie10.
Via het plan zal met name de invulling van het landgebruik binnen het
studiegebied wijzigen. Zo voorziet het plan een kleinschalige morfologie
tussen de Demer en de Ter Heidelaan als overgang tussen wonen en
bedrijvigheid door het transformeren van een deel van deze zone naar

10

Via het PRUP Stationsomgeving Aarschot
bestemmingswijzigingen voor mogelijk gemaakt.

woon-werkplaatsen, een medium morfologie ter hoogte van de Kop van
Nieuwland (personeel intensieve activiteiten) en een grootschalige
morfologie voor de overige delen van het bedrijventerrein. Daarnaast zullen
milieubelastende industrieën worden geweerd en wordt ruimte voorzien
voor een groen-blauwnetwerk, zodat het bedrijventerrein landschappelijk
beter wordt ingepast in de omgeving.
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De realisatie van het plan, zal geen nadelige sociale veranderingen
teweegbrengen. De herinrichting van het bedrijventerrein betekent op de
lange termijn een toename van de arbeidsplaatsequivalenten.
Impact op de menselijke gezondheid
Er kunnen negatieve effecten optreden bij calamiteiten/accidentele situaties
tijdens de aanlegfase. Het risico op het optreden van relevante
verontreinigingen is echter beperkt. Indien nodig wordt ogenblikkelijk een
sanering uitgevoerd.
Uit de disciplines verkeer, lucht en geluid blijkt dat er geen significante
emissie en geluidsverstoring verwacht wordt door de realisatie van het plan.
Er zijn geen data gekend over eventuele impact op de gezondheid, of een
eventuele toename ervan. Verwacht kan worden dat eventuele risico’s op de
gezondheid ten opzichte van de huidige situatie niet wijzigen. Het weren
van milieubelastende bedrijven en het voorzien van groene bufferzones en
groenstructuren wordt positief beschouwd.
Afvalstoffen en grondstoffen
Het plan geeft geen aanleiding tot de lokale winning van delfstoffen. Het
plan houdt ook geen productie, transport, gebruik of opslag van gevaarlijke
stoffen in. Voor de realisatie van nieuwe gebouwen zullen normale
hoeveelheden aan grondstoffen worden aangewend.

P.007183 | Verzoek tot raadpleging - PRUP Bedrijventerreinen Aarschot

59

Het PRUP valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. omdat
het een plan is dat een kader vormt voor de toekenning van een
vergunning voor een project;

De inrichting en exploitatie van het studiegebied gaat gepaard met een
zekere productie van vaste afvalstoffen en afvalwater. Omdat momenteel
nog niet gekend is welke nieuwe bedrijven zich hier zullen vestigen, kan er
nog geen inschatting gemaakt worden van de wijziging in aard en
hoeveelheid afval.

Het plan is niet van rechtswege plan-MER-plichtig aangezien het
PRUP geen kader vormt voor een vergunning voor de in bijlage I en
II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004
opgenomen projecten.

Duurzaamheid
Het plan houdt rekening met duurzaam ruimtegebruik en een goede
landschappelijke inrichting van het bedrijventerrein en nieuwe
ontwikkelingen.

9.

Het PRUP vormt wel een kader voor een vergunning voor de in
bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10
december 2004, aangepast door het besluit van 1 maart 2013,
opgenomen projecten, namelijk voor de rubriek 13 ‘Wijzigingen en
uitbreidingen van projecten’.

BEOORDELING
GRENSOF
GEWESTOVERSCHRIJDENDE
AANZIENLIJKE
MILIEUEFFECTEN

Gezien het plan een kleine wijziging inhoudt werd een screening
uitgevoerd om te oordelen of het plan aanzienlijke milieueffecten
kan veroorzaken.

Gezien de aard en omvang van de ontwikkeling volgens het plan zijn er
geen grens- of gewestoverschrijdende milieueffecten.

10.

BESLUIT

10.1

Algemeen

De noodzaak tot het opstellen van een MER werd nagegaan op basis van
het optreden van “aanzienlijke effecten”, zoals dit blijkt uit de aard van het
plan en de ligging van het studiegebied.
Op basis van een toetsing van de plan-MER-plicht overeenkomstig artikel
4.2.6 §1, 5° van het D.A.B.M. kan geoordeeld worden dat:
De opmaak van het PRUP “Bedrijventerreinen Aarschot” valt onder
de definitie van een plan of programma;

10.2

Screening Plan-MER-plicht: onderzoek aanzienlijke
effecten

De geplande bestemmingswijzigingen hebben betrekking op de verdere
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein van Aarschot ‘MeetshovenNieuwland’.
Gezien er voor zowel de bestaande als de bijkomende verhardingen
binnen het studiegebied de noodzakelijke buffering zal worden
voorzien, worden geen belangrijke fysische veranderingen en
abiotische verstoringen van het bodem- en watersysteem
verwacht.
De realisatie van het plan leidt niet tot risico’s die potentieel
aanleiding kunnen geven tot schadelijke milieueffecten.
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Gezien onder meer de verbeterde ontsluitingsstructuur, de
uitbreiding van het fietsnetwerk en de beperkte schaal van nieuwe
ontwikkelingen wordt er geen significante impact op de
verkeersontsluiting verwacht.
Rekening houdend met de reeds aanwezige en beperkte uitbreiding
van de activiteiten binnen het studiegebied zal de lucht- en
geluidskwaliteit ten gevolge van emissies van verkeer en/of
verwarmingsemissies niet significant wijzigen.
Er treden geen significante verstoringen op van beschermde of
waardevolle
cultuurhistorische,
landschappelijke
of
ecologische elementen.
Globaal kan geoordeeld worden dat het plan niet resulteert in
aanzienlijke milieueffecten en bijgevolg niet plan-MER-plichtig is.

P.007183 | Verzoek tot raadpleging - PRUP Bedrijventerreinen Aarschot

61

