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1

Niet-technische samenvatting

1.1

Inleiding
Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte
samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en stakeholders. Een
milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van het planproces en de
eventuele alternatieven voor dat planproces, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist
niet of het planproces goedkeuring krijgt, dit wordt beslist door de goedkeurende instantie die
hierbij rekening houdt met milieueffectrapport.
De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante
informatie uit het milieueffectrapport van het plan te communiceren en hiermee de publieke
participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie
moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen

1.2

Aanleiding voor het Masterplan en het plan-MER
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan VlaamsBrabant wordt aandacht gevraagd voor de ruimtelijke potenties van de stationsomgevingen. Deze
gebieden kunnen zowel economische knooppunten als belangrijke overstappunten van individueel
vervoer naar het collectief vervoersnet worden. Samenwerking tussen de betrokken partijen is
hierbij essentieel. Voor de stationsomgeving van Tienen lieten de provincie Vlaams-Brabant, de
stad Tienen, de NMBS Holding, het FSI en De Lijn samen een Masterplan uitwerken. Het plangebied van het masterplan wordt begrensd door de Leuvenselaan, de Astridvest, de Goossensvest,
de N29 en de R27 (zuidelijke ring rond Tienen) en heeft een oppervlakte van ca. 220 ha.
Dit Masterplan schetst de ruimtelijk-economische reconversie- en ontwikkelingsmogelijkheden van
de stationsomgeving van Tienen in grote lijnen over een periode van 10 tot 15 jaar. Met de gepaste
flexibiliteit kan deze visie inspelen op veranderende situaties, (technische) kennis en inzichten.
Dit Masterplan zal juridisch vertaald worden in een PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan).
Conform de plan-MER-wetgeving moet dit PRUP onderworpen worden aan een plan-MER-beoordeling (zie §1.2). Voor dit plan werd in 2011-2012 reeds een plan-MER-procedure doorlopen
volgens het zogenaamde integratiespoor (goedkeuring op 11/2/2013). Omwille van recente
juridische problemen met de toepassing van dit integratiespoor, werd ervoor gekozen om de planMER procedure opnieuw op te starten volgens het generieke spoor.
Aan het Masterplan is een programma gekoppeld inzake bijhorende winkellocaties, werklocaties,
voorzieningen en woningen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het gebied en
de huidige en (mogelijke) toekomstige marktvraag. De ontwikkelingen die in het Masterplan zijn
opgenomen, hebben ook aanzienlijke gevolgen voor het verkeer in en om de stationsomgeving.
De gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (structuurschets), het stedenbouwkundig programma en
de geplande mobiliteitsingrepen die het voorwerp uitmaken van de milieubeoordeling in onderhavig plan-MER, werden opgebouwd uit ontwerpend onderzoek in het stadsontwerp en parallel
onderzoek naar de financiële haalbaarheid. Voor meerdere onderdelen van het Masterplan zijn
nog verschillende varianten en scenario’s mogelijk, die – in zoverre relevant voor de milieubeoordeling – op evenwaardige wijze in het plan-MER zullen onderzocht worden.
De afbakening van het PRUP is kleiner dan het plangebied van het masterplan. Voor grote delen
van het plangebied van het Masterplan zijn immers geen herbestemmingen noodzakelijk en blijft
het gewestplan van toepassing.
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1.3
1.3.1

Beschrijving van het plan
Ruimtelijke situering
Het plangebied is gelegen aan de west- en zuidwestzijde van het centrum van Tienen. Het gebied
wordt in het westen en zuidwesten begrensd door de Zuidelijke Ring (R27), in het zuidoosten door
de Invalsweg (N29), in het oosten door de Goossensvest en de Astridvest, en in het noorden en
noordwesten door de Leuvenselaan (N3). Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 220 ha en
wordt van noordwest naar zuidoost doorsneden door de spoorlijn Brussel-Luik, met het station
grosso modo in het midden van het plangebied.
De afbakening van het PRUP is kleiner dan het plangebied van het Masterplan. Voor een aantal
deelgebieden worden geen ontwikkelingen voorgesteld. Daarnaast heeft de directie van de Lijn
Vlaams-Brabant te kennen gegeven dat ze geen nieuwe stelplaats zal bouwen in Tienen, dus ook
1
niet in het veld Hoek R27-N3 . Op onderstaande figuur is een indicatieve afbakening van het PRUP
opgenomen en in de bijhorende legende zijn de deelvelden waarop het PRUP betrekking zal
hebben gemarkeerd.
Het plangebied van het Masterplain omvat een aantal duidelijk verschillende deelgebieden:

1

Het voornemen om de huidige stelplaats te verlaten blijft gehandhaafd.
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1.3.2

1.

Stationsknoop: Dit deelgebied bestaat enerzijds uit een dichtbebouwde stadswijk aan de
voorzijde van het station (veld Stationsplein), aansluitend op het historisch centrum van
Tienen, en anderzijds uit de huidige pendelparking aan de achterzijde van het station (veld
Pendelparking).

2.

Tramstraat: Dit deelgebied omdat de woonlinten langs de Tramstraat en de Grijpenwegstraat (met een 80-tal woningen), de huidige busstelplaats van De Lijn, die beschermd is
als stadsgezicht (met daarin twee beschermde monumenten), en een groot bebost terrein
tussen de Tramstraat en de spoorweg (velden Tramstraat en Stelplaats).

3.

Leuvenselaan: Dit deelgebied omvat de linaire bebouwing langs de zuidzijde van de N3
(rijwoningen en baanwinkels). Aan het westelijk uiteinde, aan het kruispunt met de R27,
bevindt zich een relatief groot onbebouwd terrein (veld Hoek R27-N3), aan het oostelijk
uiteinde een detailhandelszone (veld Zijdelingsestraat) en een pendelparking (veld Kop
Stationsplein).

4.

Gete: Dit deelgebied omvat een aantal historische woonlinten (Mulkstraat, Viaductstraat,
Oorbeeksesteenweg) en de recente woonwijk Nieuw-Overlaar. Tussen de bewoning en de
N29 ligt de vallei van de Grote Gete (veld Grote Gete). Tussen de woonlinten zijn nog een
aantal onbebouwde binnengebieden, o.a. tussen de Viaductstraat en de Mulkstraat (veld
Viaductstraat).

5.

Aardgat: Dit deelgebied omvat een, op één boerderij na, onbebouwd open ruimtegebied.
De kern ervan wordt gevormd door het natuurreservaat Aardgat en de vallei van de Kleinbeek (deel van het VEN-gebied “Hoegaardse Valleien”).

6.

Grijpenveld: Dit deelgebied omvat het regionaal bedrijventerrein Grijpenveld, dat via de
Grijpenlaan ontsloten wordt naar de R27. De Grijpenlaan is tevens de (hoofd)ontsluitingsweg van de pendelparking aan het station. Het gebied wordt doorsneden door de Mene,
een zijbeek van de Grote Gete.

Doelstellingen en programma van het Masterplan
In het Masterplan staan volgende doelstellingen centraal:





het realiseren van een multimodale stadspoort, een hoogwaardig knooppunt van openbaar vervoer
het realiseren van een compact en hoogwaardig woon-, werk-, en verblijfsgebied met een
verdichting nabij het station
het verbeteren van de ontsluiting van de stationsomgeving voor verschillende vervoersmodi
de barrièrewerking van de spoorlijn verzachten

De doelstellingen en uitgangspunten werden vertaald in een structuurschets.
Aan de noordzijde van het spoor wordt ingezet op het versterken van het woonweefsel van de
stationswijk (rond het station- en busplein) en op een optimalisatie van het kleinschalige stationsgerelateerde winkelaanbod. Nieuwe bebouwing blijft op schaal van de stad en sluit aan op het
bestaande weefsel, waarbij enkele nieuwe bakens de stad aan het spoor presenteren. De nabijheid
van het openbaar vervoer én het stadscentrum zijn hier ongetwijfeld de belangrijkste troeven en
attracties.
Aan de zuidzijde van het spoor wordt een tweede voorzijde naar het station gerealiseerd. Een
groen spoorpark, een nieuw stationsplein met fietsenstallingen en een aangepaste tunneltoegang
wijzigen het gebied grondig. Nieuwe functionele en recreatieve langzaam verkeersroutes doorheen
het gebied verankeren bijkomende ontwikkelingen en rijgen de verschillende woonbuurten als een
ketting aan elkaar. Een grootschalig parkeergebouw vormt de scheiding met het bestaand
bedrijventerrein waar op de kop van het gebouw plaats is voor een hedendaags baken waarin
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gewoond en/of gewerkt (kantoren) kan worden. Na herlocalisatie kan ook de bestaande stelplaats
een gepaste – publiek toegankelijke – functie krijgen.
Op basis van de structuurschets, ontwerpend onderzoek op perceelsniveau en veelvuldig overleg
met partners en stakeholders werd in het Masterplan het zgn. Stadsontwerp uitgewerkt. Het
stadsontwerp geeft de verschillende deelprojecten weer, waarmee de stationsomgeving van
Tienen in staat zal zijn een eigen identiteit af te dwingen. Elk onderdeel is niet los van het geheel te
beschouwen, maar werkt ondersteunend en in wisselwerking met de visie op het volledige gebied.
Het PRUP zal dus een aantal gebieden herbestemmen om de gewenste ontwikkelingen mogelijk te
maken. Gelet op het flexibele karakter van het strategisch Masterplan, zal ook de detailleringsgraad
van het PRUP niet hoog liggen. In deze fase van het PRUP werden nog geen stedenbouwkundige
voorschriften uitgewerkt. Het plan-MER kan adviezen opleveren naar de toekomstige voorschriften
toe.
Daarnaast zijn er ook gebieden waar in het strategisch masterplan in opmaak bepaalde ontwikkelingen voorzien worden, maar die niet herbestemd moeten worden, omdat de huidige bestemming deze ontwikkelingen reeds mogelijk maakt. Deze gebieden maken dus geen deel uit van het
PRUP maar werden, indien relevant voor de milieubeoordeling, mee onderzocht in het plan-MER.
In onderstaande tabel wordt het programma van het Masterplan beknopt beschreven:
Deelgebied

Veld

STATIONSKNOOP

Veld
stationsplein

Veld pendelparking

Geplande ingrepen
Ingreep
Omschrijving
Modernisering
Modernisering van het bestaande
stationsgebouw
stationsgebouw in functie van hedendaagse noden van een station (loketfuncties, trafficgerelateerde kleinhandel,…)
Vernieuwing
Vernieuwing bestaande postgebouw in
postgebouw en
functie van een kleinhandels-, kantoornieuwbouw
en/of woonprogramma. De bebouwbare oppervlakte van het terrein zal
uitgebreid worden, door nieuwbouw
met kantoor- en/of woonfunctie toe te
laten op de achtergelegen parking. Er
wordt ook een fiets-punt en
fietsenstalling ondergebracht.
Verhogen
De toegankelijkheid van de perrons
toegankelijkheid
voor mindervaliden wordt verhoogd,
perrons
ondermeer door het voorzien van een
voldoende brede tunnel, aangepaste
liften en trappen.
Parkeergebouw
Bouw van een gecentraliseerde pendelparking in een parkeergebouw. Om
financiële redenen zal het parkeergebouw zoveel mogelijk bovengronds
voorzien worden. Het ontwerp van het
gebouw moet maximaal rekening
houden met de bestaande topografie.
Aanpassing
De ontsluiting van het parkeergebouw
Grijpenlaan
gebeurt over een zo kort mogelijk tracé
vanaf de bestaande Grijpenlaan. De
Grijpenlaan zelf zal (zoveel als mogelijk
binnen haar huidige profiel) aangepast
worden aan de verhoging van de

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

Kwantitatief
Trafficgerelateerde
kleinhandel minder dan
1000 m²

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

De parking wordt voorzien voor 1650 wagens.
Dit dekt de behoefte
binnen de planperiode
(2010-2025). Een uitbreiding op lange termijn
moet mogelijk blijven.
Er wordt 1 ontsluitingspunt voorzien.
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Opheffen
Tramstraat

Kopgebouw

Inrichting
spoorpark

Behoud bestaan2
de LCI-antenne

TRAMSTRAAT

Veld
Stelplaats

Herbestemming
stelplaats

Veld
Tramstraat

Nieuwe woonontwikkeling

2

verkeersbelasting. Mogelijks houdt dit
ook een beperkte aanpassing in van de
aansluiting van de Grijpenlaan op de
R27.
Het parkeergebouw zal deels gebouwd
worden op de bedding van huidige
Tramstraat (“holle weg” achter de
huidige pendelparking). Deze weg
wordt dus deels opgeheven.

Bouw van een kopgebouw in de hoek
van de huidige Tramstraat met de
Grijpenlaan. Het programma wordt
omwille van de onzekerheid over de
marktvraag open gelaten. In het PRUP
zullen verschillende mogelijke bestemmingen toegelaten worden: wonen,
kantoren, kleinschalige detailhandel en
voorzieningen gericht op pendelaars.
Inrichting van een park (deel van het
spoorpark) langsheen de sporen. Het
park bestaat uit een afwisseling van
groene ruimten en verharde ruimte
(fietspaden, fietsenstalling, toegang tot
een tunnel onder de sporen, toegang
tot het zijspoor, kiss & ride). Voor de
inrichting zijn beperkte uitgravingen
ten opzichte van het huidige maaiveld
mogelijk.
De bestaande LCI-antenne blijft voorlopig behouden. Op termijn biedt deze
site ruimte voor uitbreiding van het
parkeergebouw.
Er wordt van uitgegaan dat de busstelplaats op de huidige locatie niet verder
kan uitgebreid worden, en dat een
herlocalisatie aangewezen is. De
(beschermde) tramsite kan herbestemd
worden in functie van wonen (station/
dienstwoning) en publiek toegankelijke
functies (tramloods). Een uitbreiding
van of bijkomend volume naast de
tramloods wordt overwogen.
De zone tussen de Tramstraat en het
spoor is momenteel bestemd als zone
voor openbaar nut. Het plan gaat er
van uit dat de woonfunctie primeert in
deze zone. Deze zone wordt deels
herbestemd in functie van een woon-

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

In dit deel van het
spoorpark wordt een
verhouding 50-50 %
groen-verhard vooropgesteld.
De fietsenstalling in deze
zone wordt voorzien op
ca. 200 plaatsen.

Bestaand volume
tramloods 750m²,
uitbreiding of nieuwbouw maximaal 750 m².

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

LCI = Logistiek Centrum Infrastructuur van Infrabel
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LEUVENSELAAN

Veld Hoek
R27-N3

Veld
Zijdelingsestraat

Veld Kop
Stationsplein

AARDGAT
GETE

Veld
Viaductstraat

programma. De woningen worden
voorzien in de vorm van vrijstaande
meergezinswoningen, waardoor de
inname voor privaat groen beperkt
blijft.
Inrichting
Het overige deel (ongeveer de helft)
spoorpark
van het terrein wordt bestemd als
publiek toegankelijk park (onderdeel
van het spoorpark). Hierin wordt de
mogelijkheid gelaten om een veilige
fietsverbinding te realiseren.
Wijziging autoEr wordt voorgesteld om de Tramstraat
ontsluiting
te knippen voor autoverkeer ter
hoogte van de huidige stelplaats. De
bestaande en nieuwe woningen blijven
ontsluiten via de Tramstraat en de
Grijpenwegstraat. Bij een herbestemming van de tramloods zal de nieuwe
functie ontsluiten via de Grijpenlaan.
De pendelparking zal dus niet langer
toegankelijk zijn via het tracé
Leuvenselaan / Grijpenwegstraat /
Tramstraat.
Geen
De directie van de Lijn Vlaams-Brabant
ontwikkeling
heeft te kennen gegeven dat ze geen
nieuwe stelplaats zal bouwen in
Tienen. Ook de piste van een alternatieve invulling met een gemengd
economisch programma, zoals vermeld
in de kennisgeving, werd verlaten.
Daarom wordt dit deelgebied in het
PRUP niet langer meegenomen.
Optimalisatie
De bestaande detailhandel in deze
bestaande zone
zone wordt beperkt door de stedenvoor grootschabouwkundige voorschriften. Dit belet
lige detailhandel
een optimale invulling en configuratie
van deze zone. Het plan voorziet een
verruiming van de verkoopsoppervlakte per winkel, een gezamenlijk
parkeerbeleid en verhoging van de
beeldwaarde.
Een uitbreiding van de zone wordt
voorzien richting station. Een deel van
de bestaande pendelparking zal
daartoe herbestemd worden naar een
zone voor grootschalige detailhandel.
WoonontwikkeHet overige deel van de bestaande
ling op bestaande pendelparking wordt herbestemd in
pendelparking.
functie van wonen en (bus)stationsgerelateerde functies, als afwerking
van het stationsplein.
Geen ontwikkelingen gepland
Nieuwe woonDe bestaande zone voor openbaar nut
ontwikkeling in
wordt thans voor een zeer beperkt
binnengebied
deel gebruikt voor het bestaande
dierenasiel. Het overige deel is een
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Bestaande winkelvloeroppervlakte ca. 8200
m². Uitbreiding tot ca.
12500 m² mogelijk.

Ongeveer 40 wooneenheden, beperkte
oppervlakte stationsgerelateerde functies.

Ongeveer 90
wooneenheden.
Het dierenasiel kan
eventueel naar veld
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Veld Grote
Gete
GRIJPENVELD

onderbenut restgebied. Mits een
gepaste nieuwe locatie voor het asiel,
kan hier een woonontwikkeling voorzien worden.
Inrichting
De gronden langsheen het spoor
spoorpark
worden als onderdeel van het spoorpark uitgewerkt. De mogelijkheid
wordt daarbij open gelaten om de loop
van de oude Mene terug open te
leggen. In deze zone is ook een fietspad mogelijk.
Geen ontwikkelingen gepland

Parkeergebouw
verplaatst worden.

Een herinrichting van de Grijpenlaan dringt zich op om een hoogwaardige toegang naar
de bedrijven en het geplande parkeergebouw te kunnen uitbouwen.

1.3.3

Ontwikkelingsscenario’s

1.3.3.1

Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen
Het plangebied van het Masterplan Stationsomgeving maakt volledig deel uit van het Kleinstedelijk
Gebied Tienen (rode rechthoek op schematische voorstelling KSG). Omwille van haar grote potenties en complexiteit werd het plangebied inhoudelijk evenwel uit het afbakeningsproces gehaald en
werd/wordt er een apart Masterplan, PRUP en plan-MER voor opgemaakt. Het afbakeningsproces
van het KSG en het Masterplan werden/worden uiteraard zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
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3

2

1

Schematische voorstelling afbakeningslijn en programma-onderdelen afbakening KSG Tienen
Het afbakeningsproces van het KSG Tienen leidde tot een voorstel van afbakeningslijn en een actieprogramma, die juridisch worden vertaald in het PRUP Afbakening KSG Tienen. Dit PRUP omvat
naast de vastlegging van de afbakeningslijn drie deelplannen:




Oostelijk Ring (1)
Uitbreiding gemengd regionaal bedrijventerrein Soldatenveld (met ca. 50 ha) (2)
Breisemveld-Leuvenselaan: omzetting grootste deel WUG Breisemveld naar open ruimte3
bestemming + reorganisatie en versterking kleinhandelszone Leuvenselaan (3)

Het actieprogramma omvat nog heel wat andere acties en projecten (woonprojecten, bestaande
bedrijventerreinen beter benutten,…), maar deze vereisen geen bestemmingswijziging of kunnen
via een ander planologisch instrument (gemeentelijk RUP, principieel akkoord voor aansnijding
WUG) geregeld worden.

1.3.3.2

Plannen rond Vesten en Oostelijke en Noordelijke Ring
In het kader van de aanpak gevaarlijke punten op Vlaamse Gewestwegen werd door TV3V een
streefbeeldstudie opgemaakt voor de noordelijke Vesten van Tienen (N3). Daarbij worden de noordelijke Vesten teruggebracht van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstroken, aangevuld met een systeem
van parallelwegen (cfr. Groene Boulevard in Hasselt). De Vesten zijn echter ook een draaischijf voor
3

Deze zone bevindt zich nabij het kruispunt met de R27 en is niet te verwarren met de kleinhandelszone Zijdelingsestraat,
eveneens langs de Leuvenselaan, maar veel dichter bij het stadscentrum.
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regionaal (vracht)verkeer; bovendien worden aanzienlijke ontwikkelingen gepland in het KSG
Tienen. Het is dus nodig dat de regionale verbindingsfunctie van de Vesten wordt overgenomen
door een daartoe geschikte weg, via de doortrekking van de R27 aan de oost- en zuidzijde van
Tienen.
Het tracé van deze oostelijke en noordelijke Ring (tot aan de N223) was reeds voorzien op het
gewestplan d.m.v. een reservatiestrook. Het afbakeningsproces van het KSG Tienen leidde tot een
aanpassing van het tracé van de oostelijke Ring t.o.v. het gewestplan. Dit nieuw tracé zal worden
vastgelegd in het PRUP Afbakening KSG Tienen. Inmiddels werd de haalbaarheid en meerwaarde/
noodzaak van een Noordelijke Ring voor de mobiliteit van Tienen en regio onderzocht. Er werd geconcludeerd dat de Vesten dankzij de nieuwe Ring voldoende ontlast zouden worden om de voorziene reductie tot 2x1 rijstroken te kunnen verantwoorden, en dat de beste resultaten worden
geboekt met een volledige rondweg, dus incl. het nog niet voorziene deel tussen N223 en N3-west.
Een vormgeving als secundaire weg met 2x1 rijstroken kan volstaan.

Tracé noordelijke rondweg Tienen (bron: presentatie MOW 14/10/2011)

1.4

Beschrijving van de milieueffecten

1.4.1

Mens - mobiliteit

1.4.1.1

Bestaande toestand
Het plangebied wordt langs drie zijden begrensd door bovenlokale ontsluitingswegen: De N3 in het
N, de R27 in het W en Z en de N29 in het ZO. Aan de oostzijde loopt de grens van het plangebied
door het stadscentrum van Teinen, langs het ZW deel van de Vesten (voormalige omwalling). Qua
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interne ontsluiting zijn er drie deelgebieden – het stedelijk gebied ten N van de spoorweg, de W
zone ontsloten door de Grijpenlaan en de ZO zone met Groot-Overlaar-Getestraat als centrale as –
met opvallend beperkte verbindingen tussen deze deelgebieden. De Grijpenwegstraat, met smalle
tunnel onder de spoorweg, is b.v. de enige interne verbinding tussen het N en W deelgebied.
Op basis van verkeerstellingen kan gesteld worden dat er weinig of geen doorstromingsproblemen
zouden mogen zijn in Tienen. Desalniettemin komt aan de ongeregelde kruispunten van de Leuvenselaan met de Zijdelingsestraat en de Grijpenwegstraat frequent filevorming voor. Ook is er tijdens
de avondspits enige filevorming op de Grijpenlaan richting rotonde op de R27.
Als stationsomgeving is het plangebied uiteraard goed ontsloten met het openbaar vervoer. Het IDstation wordt op weekdagen bediend door gemiddeld 3 treinen per uur per richting. Het station
wordt ook bediend door 16 buslijnen met ca. 420 busbewegingen per werkdag, die vrijwel allemaal
de
door de 4 Lancierslaan rijden. De busstelplaats bevindt zich aan de achterzijde van het station, in
een zone die beschermd is als stadsgezicht. Rond het station bevinden zich één grote pendelparking (1150 pp) aan de achterzijde en een middelgrote (350 pp) en een kleine (25 pp) parking aan
de voorzijde.
Tienen is een zeer belangrijk knooppunt in het provinciaal fietsroutenetwerk, met 10 hoofdroutes
en een aantal functionele en alternatieve functionele fietsroutes, die er samenkomen. Hiervan
lopen er meerdere door of langs het plangebied (Leuvenselaan-Vesten, Grijpenwegstraat-Tramstraat, Groot Overlaar-Mulkstraat). Naast de voetgangerstunnel aan het station, bieden ook de
Grijpenwegstraat, de Viaductstraat en de Mulkstraat een verbinding voor zacht verkeer tussen
beide zijden van de spoorweg. Het aanbod aan fietsenstallingen aan het station is ontoereikend en
van lage kwaliteit (o.a. stalling in de centrale hal van het station).

1.4.1.2

Geplande toestand en effecten
De mobiliteitseffecten van het Masterplan Stationsomgeving Tienen zijn verschillend naargelang
het deelgebied:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is er een duidelijk
positief netto-effect te verwachten: de verkeersafname t.g.v. het verdwijnen van de ca.
375 parkeerplaatsen op de twee pendelparkings aan de voorkant van het station compenseert ruimschoots het bijkomend autoverkeer van de nieuwe ontwikkelingen (postgebouw
en omgeving, kop van het stationsplein).



Ook in De Tramstraat en de Grijpenwegstraat (ten zuiden van het spoor) is een duidelijke
verkeersafname te verwachten, door het “knippen” van de Tramstraat richting Grijpenlaan en het verdwijnen van de busstelplaats van De Lijn; het verkeer van de ca. 80 bijkomende woningen weegt hier zeker niet tegenop.



In de wijk Mulk (deelgebied Gete) zijn de effecten van het plan (ca. 90 bijkomende
woningen) nagenoeg verwaarloosbaar.



De Grijpenlaan zal een duidelijke verkeerstoename kennen door de uitbreiding van de
parkeercapaciteit van de pendelparking (van de huidige 1175 plaatsen op maaiveld naar
1650 plaatsen in het parkeergebouw), de geplande functies in het kopgebouw en de autonome ontwikkeling van het bedrijventerrein. Dit zal maar gedeeltelijk gecompenseerd
worden door het knippen van de Tramstraat. Het extra verkeer stelt op de Grijpenlaan zelf
normaliter geen doorstromingsproblemen, en omdat deze weg vrijwel onbebouwd is, stellen zich evenmin (verkeers)leefbaarheidsproblemen. Ook op de R27 zal het verkeer toenemen t.g.v. het plan, maar door de beperkte actuele verkeersintensiteit en het ontbreken van bebouwing, stelt dit geen doorstromings- of leefbaarheidsproblemen. Dit alles is
wel op voorwaarde dat de te verwachten fileproblemen t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan
worden opgelost d.m.v. twee bypassen: van de Grijpenlaan richting R27-west (i.f.v. avondspits) en van de R27-oost richting Grijpenlaan (i.f.v. ochtendspits). Maar dit biedt wellicht
geen afdoende oplossing voor de verwachte toename van het doorgaand verkeer op de
R27 tegen 2020 (cfr. sluiting ring, programma KSG), zeker niet in combinatie met een uit-

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

14 van 30

breiding van het parkeergebouw tot b.v. 1850 pp. Daarom lijkt een omvorming van de
rotonde tot een lichtengeregeld kruispunt (met aparte linksafstrook en groenfase en bypassen voor rechts afslaand verkeer) op termijn noodzakelijk.


Door de spreiding van het gegenereerde verkeer kunnen de effecten van het plan op de
rest van het Tienens wegennet en op de E40 als verwaarloosbaar beschouwd worden.



Het deelgebied Leuvenselaan is het enige deel van het plangebied waar zich duidelijk
negatieve effecten zouden kunnen voordoen. De verkeersintensiteit op de N3 ten westen
van de kleinhandelszone Zijdelingsestraat zal toenemen t.g.v. de geplande uitbreiding van
de kleinhandelszone Zijdelingsestraat (van 8200 naar 12500 m² vvo), de woonprojecten in
de Tramstraat en op de kop van het stationsplein, en verkeer dat omgeleid wordt door het
“knippen” van de Tramstraat t.h.v. de Grijpenlaan. De N3 beschikt weliswaar nog over
restcapaciteit, maar de doorstroming moet zeker verbeterd worden, m.b. door het
installeren van verkeerslichten – beïnvloedbaar door de buschauffeurs van De Lijn – en
4
een linksafstrook op het kruispunt met de Grijpenwegstraat . Dit laat toe om de toegang
tot de kleinhandelszone te concentreren in deze straat, en daardoor de Zijdelingsestraat
(huidige toegang Colruyt) quasi volledig te ontlasten en de erftoegang van Brantano op de
N3 te supprimeren. Gezien de hoge bewoningsdichtheid is het sowieso wenselijk dat een
sterke verkeerstoename in de Leuvenselaan vermeden wordt. De toegang van de parking
in de Grijpen-wegstraat dient zo ver mogelijk van het kruispunt met de N3 te worden
ingeplant. Verder mobiliteitsonderzoek m.b.t. de reorganisatie en uitbreiding van de
kleinhandelszone is noodzakelijk in het kader van de vergunningenprocedure voor dit
deelproject.

Bij de effectbeoordeling van de stationsparking wordt ervan uitgegaan dat deze enerzijds volledig
benut wordt, maar anderzijds niet voor bijkomend sluikparkeren in de omgeving zorgt. De effecten
van betalend parkeren op het gebruik van het parkeergebouw en van het parkeeraanbod in de
omgeving van het station zijn zeer moeilijk in te schatten. Om potentiële negatieve effecten (sluikparkeren in de omliggende woonstraten) te vermijden/beperken, is het noodzakelijk dat de
exploitatie van het parkeergebouw wordt geïntegreerd in het overkoepelend parkeerbeleid van de
stad Tienen.
In cumulatie met het Masterplan Stationsomgeving zal ook het deelplan Leuvenselaan van het
PRUP Afbakening KSG Tienen, dat een reorganisatie en verdichting voorziet van de kleinhandelszone aan de noordzijde van de N3, voor veel extra verkeer zorgen. Het referentiescenario 2020
voorziet een verkeerstoename op de Leuvenselaan tijdens de avondspits met ca. 60%. De volledige
sluiting van de grote ring (en bijkomende circulatiemaatregelen) zou daarentegen voor een status
quo t.o.v. een huidige toestand kunnen zorgen en wordt dan ook i.f.v. het Masterplan zeer wenselijk geacht. Maar gelet op de momenteel nog beschikbare restcapaciteit op de N3, mag dit zeker
niet als een randvoorwaarde t.a.v. het Masterplan worden beschouwd.
Het knippen van de Tramstraat leidt tot aanzienlijke omrijfactoren voor bepaalde verkeersstromen.
Maar omdat de Grijpenwegstraat en de Tramstraat qua profiel absoluut niet geschikt zijn om aanzienlijke verkeerstromen te verwerken, wordt deze maatregel toch positief beoordeeld.
Voor de zwakke weggebruikers kan het plan duidelijk positief beoordeeld worden. Volgende elementen verhogen het comfort en de veiligheid van fietsers en voetgangers:


de verkeersontlasting van de stationswijk door het verdwijnen van de pendelparkings

4

In de deelstudie “Haalbaarheid mobiliteit” van het Masterplan wordt voorgesteld om verkeerslichten te voorzien op het
kruispunt van de Leuvenselaan met de Zijdelingsestraat i.p.v. dat met de Grijpenwegstraat. Momenteel is het kruispunt met
de Zijdelingsestraat inderdaad het meest problematisch, maar gelet op het feit dat alle in- en uitgaand verkeer van de
kleinhandelszone in de toekomst geconcentreerd wordt in de Grijpenwegstraat, is het logischer om de verkeerslichten op
dat kruispunt te installeren. Bovendien is actueel het staduitwaarts verkeer het meest problematisch, omdat het gehinderd
wordt door de linksafbewegingen naar de Zijdelingsestraat en de Grijpenwegstraat. Bij plaatsing van verkeerslichten t.h.v.
de Grijpenwegstraat kan het kruispunt met de Zijdelingsestraat mee profiteren van de lichtenfasering, wat omgekeerd niet
het geval zou zijn.
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de verplaatsing en verbreding van de tunnel onder het spoor aan het station, waardoor
deze beter toegankelijk wordt voor voetgangers en fietsers (weliswaar met de fiets aan de
hand)
de uitbreiding en reorganisatie van het aanbod aan fietsenstallingen rond het station
de nieuwe fietsroute doorheen het “spoorpark” en via de Billekensweg
de geplande fietspaden langs de Grijpenlaan

Bijkomend kan een directe voetgangersverbinding gecreëerd worden tussen de bedrijvigheid in de
Walstraat en het station doorheen het parkeergebouw, dat de huidige barrière van de “holle weg”
overbrugt.
Als negatieve punten staan daar de grotere verkeersdrukte in de Leuvenselaan (met aanliggende
fietspaden) en t.h.v. de rotonde R27-Grijpenlaan tegenover. Een nieuwe, veiligere kruising van de
R27 met de fietsroute via de Grijpenwegstraat, los van de rotonde, is op termijn wenselijk. Voorts
kan nu reeds gesteld worden dat het voorziene aantal fietsenstallingen op langere termijn ontoerijkend zal zijn. Een uitbreiding van het aanbod zal echter ruimtelijk weinig problemen stellen.
Wat het openbaar vervoer betreft, heeft het Masterplan geen directe impact op het OV-aanbod,
maar stimuleert op diverse manieren wel het gebruik van trein en bus, en kan dus op termijn leiden
tot een uitbreiding van het OV-aanbod. De nodige maatregelen moeten getroffen worden voor een
goede doorstroming van het OV, in het bijzonder op de Leuvenselaan (lichtenregeling en –
beïnvloeding). Het verlaten van de site aan de Tramstraat wordt positief beoordeeld, gelet op de
knelpunten op de route tussen deze site en het stationsplein (enkelrichtingtunneltje, kruispunt N3Grijpenwegstraat).
Om potentiële negatieve effecten van het betalend maken van de parkeercapaciteit aan het station
(sluikparkeren in de omliggende woonstraten) te vermijden/beperken, is het zoals gezegd
noodzakelijk dat de exploitatie van het parkeergebouw wordt geïntegreerd in het overkoepelend
parkeerbeleid van de stad Tienen. Inzake parkeercapaciteit kan vermoed worden dat de voorziene
1650 plaatsen reeds vrij snel ontoereikend zullen zijn. Een uitbreiding van het parkeergebouw is
evenwel mogelijk aan de ZO-zijde (op de plaats van de huidige LCI-antenne).
De nieuwe woon-, kantoor- en kleinhandelsfuncties in de stationsomgeving moeten “zelfvoorzienend” zijn inzake parkeerplaatsen, zodat ze geen extra parkeerdruk genereren, maar in functie van
een duurzaam parkeerbeleid kunnen en moeten er toch vrij strenge parkeernormen op toegepast
worden. Deze functies moeten ook over voldoende fietsenstallingen beschikken.
Of parkeernormen moeten opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften van het
PRUP wordt vanuit het plan-MER open gelaten. De essentie is dat ze effectief geïmplementeerd
worden, en geïntegreerd worden binnen het overkoepelend parkeerbeleid van de stad Tienen. In
het kader van een duurzaam parkeerbeleid is het noodzakelijk om – op zijn minst voor de stationsomgeving - het bestaand parkeerreglement te herzien.
Voor de aanlegfase moet een minder hinderplan opgesteld worden, waarin o.a. de werfroutes
vastgelegd worden, waarbij de Tramstraat, Walstraat of Biezenstraat uitgesloten worden.

1.4.2

Geluid en trillingen

1.4.2.1

Bestaande toestand
De actuele geluidskwaliteit werd in kaart gebracht op basis van geluidsmetingen in september 2011
de
(1 continu meetpunt in de 4 Lancierslaan en 8 ambulante punten verspreid over het plangebied).
In het continu meetpunt (72u-meting) wordt weliswaar (nipt) voldaan aan de milieukwaliteitsnormen van Vlarem, gebaseerd op de parameter LA95, maar toch liggen de equivalente geluidsniveaus hoog (Lden 68 dB(A)), hetgeen te wijten is aan het piekgeluid van de zeer talrijke buspassages door deze straat (zie mens-mobiliteit).
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In de ambulante meetpunten (telkens 2 metingen van 15’) varieerde het geluidsniveau zeer sterk
naargelang de ligging en het tijdstip. In de meetpunten Tramstraat, Aardgat en Viaductstraat is de
geluidskwaliteit goed. T.h.v. de grote pendelparking en in de Getestraat is er een (te) hoog geluidsniveau tijdens de spitsuren, maar niet daarbuiten. T.h.v. de rotonde Grijpenlaan-R27 ligt het geluid
vrij hoog, maar dit is niet problematisch omdat er geen bewoning is. Wel problematisch is het hoge
geluidsniveau langs de drukke en dichtbebouwde Leuvenselaan, met een Lden die rond de 70 dB(A)
kan geschat worden. Opvallend is dat treingeluid nergens een doorslaggevende factor is, ook niet
in de meetpunten die op slechts enkele tientallen meters van de spoorweg gelegen zijn.

1.4.2.2

Geplande toestand en effecten
Aangezien verkeer de enige relevante geluidsemissiebron is van het Masterplan, liggen de conclusies voor de discipline geluid logischerwijs in de lijn van die voor de discipline mens-mobiliteit:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is het effect van het
verdwijnen van de pendelparkings aan de voorkant van het station op het vlak van geluid
te verwaarlozen. In de Vierde Lancierslaan is het actueel LAeq-niveau kritisch te noemen
t.g.v. de piekgeluiden van de talrijke buspassages. Los van het Masterplan is het wenselijk
dat de geluidsoverlast t.g.v. busverkeer in de Vierde Lancierslaan beperkt wordt.



Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgt voor een
sterke verbetering van de geluidskwaliteit in deze straat, waar de bewoners van zowel de
bestaande als de geplande woningen van zullen kunnen profiteren.



In de straten van de wijk Mulk zijn de effecten van het plan niet significant.



De verkeerstoename in de Grijpenlaan door de uitbreiding van de pendelparkingcapaciteit is niet problematisch inzake geluidskwaliteit, aangezien het gemiddeld geluidsniveau
met maximaal (in een worst case-benadering) ca. 1,5 dB(A) zou toenemen (score -1) en
buiten de kortstondige piekperiodes ruim onder de richtwaarden blijft. Bovendien bevinden zich hier slechts enkele woningen.



Zowel de huidige geluidskwaliteit als de verwachte immissietoename t.g.v. het Masterplan
zijn kritisch voor de Leuvenselaan. Als milderende maatregel kan voorgesteld worden om
de uitbreiding van de kleinhandelszone – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer –
gefaseerd en/of slechts gedeeltelijk uit te voeren. Volgens de timing van het Masterplan
behoort de reorganisatie en uitbreiding van de kleinhandelszone sowieso niet tot de
prioritaire planonderdelen. Op termijn zou een volledige sluiting van de grote ring van
Tienen, inclusief de “missing link” tussen de N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit
de Leuvenselaan sterk zou ontlasten.

Algemeen kan dus gesteld worden dat de effecten van het Masterplan op de geluidskwaliteit in het
plangebied maximaal zwak negatief zijn, en plaatselijk (Tramstraat) zeer positief. Daarnaast zijn er
een aantal knelpunten in de huidige situatie (Leuvenselaan, busverkeer Vierde Lancierslaan), die –
los van het Masterplan – aandacht verdienen.

1.4.3

Lucht

1.4.3.1

Bestaande toestand
Er zijn geen VMM-meetpunten in de directe omgeving van Tienen, maar op basis van de gegevens
van de meest nabije meetpunten (Aarschot en Walshoutem) kan verondersteld worden dat de
luchtkwaliteit in Tienen behoorlijk tot goed is (ruim onder de Vlaremnormen). Op basis van de
milieujaarverslagen kan verondersteld worden dat de huidige bedrijvigheid in het plangebied geen
significante invloed heeft op de lokale luchtkwaliteit.
Plaatselijk kan wel een beduidend slechtere luchtkwaliteit voorkomen t.g.v. verkeersemissies. Dit
werd ingeschat door toepassing van CAR Vlaanderen 2.0 op de 5 wegsegmenten in het plangebied
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die een (vrij) hoge actuele verkeersintensiteit en bebouwingsdichtheid hebben, waar een aanzienlijke verkeerstoename t.g.v. het plan verwacht wordt en/of waar een aanzienlijk aantal nieuwe
woningen voorzien wordt. Uit deze berekeningen bleek dat t.h.v. het zgn. “street canyon”5
gedeelte van de Leuvenselaan niet voldaan wordt aan de Vlarem-jaarnorm voor NO2, maar wel
de
voor die van fijn stof (PM10 en PM2,5). In de 4 Lanciersnorm wordt de norm voor NO2 sterk
benaderd, vooral t.g.v. de talrijke buspassages. In Groot Overlaar, de Grijpenlaan (t.h.v. de pendelparking) en de Tramstraat wordt ruimschoots voldaan aan alle normen.

1.4.3.2

Geplande toestand en effecten
Aangezien verkeer de enige relevante luchtemissiebron is van het Masterplan, liggen de conclusies
voor de discipline lucht logischerwijs in de lijn van die voor de discipline mens-mobiliteit:


In de stationswijk (tussen de spoorweg en de binnenstad van Tienen) is er een (zwak)
positief effect te verwachten door het verdwijnen van de pendelparkings aan de voorkant
van het station



Het “knippen” van de Tramstraat en het verdwijnen van de busstelplaats zorgen voor een
duidelijk positief effect in deze straat, waar de bewoners van zowel de bestaande als de
geplande woningen van zullen kunnen profiteren.



In de straten van de wijk Mulk zijn de effecten van het plan niet signficant.



De verkeerstoename in de Grijpenlaan door de uitbreiding van de pendelparkingcapaciteit is niet problematisch inzake luchtkwaliteit, aangezien de Vlaremnormen ruimschoots
gerespecteerd worden en er slechts enkele woningen staan.



Zowel de huidige luchtkwaliteit als de verwachte immissietoename t.g.v. het Masterplan
zijn kritisch voor de parameter NO2 in het “street canyon”-gedeelte van de Leuvenselaan.
Als milderende maatregel kan voorgesteld worden om de uitbreiding van de kleinhandelszone – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer – pas uit te voeren op het moment
dat de algemene luchtkwaliteit (achtergrondniveau) een voldoende grote positieve evolutie kent. Volgens de timing van het Masterplan behoort de reorganisatie en uitbreiding
van de kleinhandelszone sowieso niet tot de prioritaire planonderdelen. Op lange termijn
zou een volledige sluiting van de grote ring van Tienen, inclusief de “missing link” tussen
de N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit de Leuvenselaan sterk zou ontlasten.

Voor alle geplande nieuwbouw en verbouwingen geldt dat gebruik gemaakt moet worden van
energiezuinige bouwtechnieken. De inlaat van ventilatievoorzieningen voor de nieuwe woningen
moet maximaal afgewend worden van drukke verkeerswegen. Bij de eventuele appartementen in
het kopgebouw van het parkeergebouw dient deze eveneens op voldoende afstand van de in- en
uitrit en de ventilatieuitlaten van het parkeergebouw ingeplant te worden.

1.4.4

Bodem en grondwater

1.4.4.1

Bestaande toestand
De ondergrond van het plangebied wordt bovenaan gevormd door formaties van het Quartair,
vooral eolische leemafzettingen uit de jongste IJstijd, en daaronder door Tertaire lagen die van zuid
naar noord onderduiken. In het grootste deel van het plangebied is de Quartaire deklaag dun tot
zeer dun (plaatselijk <1m), behalve in de valleien van de Grote Gete, de Mene en de Kleinbeek (tot
meer dan 10 m).
Het plangebied heeft een vrij geaccidenteerde topografie, met centraal de zgn. Wijngaardberg. De
spoorwegberm met zijn taluds vormt een belangrijk artificieel reliëfselement. Het grootste deel van

5

Relatief smal weggedeelte met gesloten bebouwing aan beide zijden
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het plangebied heeft een leembodem, droog in de hogere delen, nat in de valleien. In enkele topzones is het Quartair dek zo dun, dat o.i.v. de onderliggende fijne Tertaire sedimenten een zware
kleibodem werd gevormd. Alle enigszins hellende zones in het plangebied zijn erosiegevoelig.
Binnen het plangebied bevinden zich 18 percelen waarvoor een OVAM-dossier bestaat, meestal
een oriënterend bodemonderzoek zonder verdere gevolgen. In 5 dossiers werd overgegaan tot een
bodemsaneringsproject, waarbij 2 percelen langs de N3.
Behalve in de beekvalleien ligt de grondwatertafel doorgaans diep. De grondwater is in heel het
plangebied kwetsbaar tot zeer kwetsbaar. Dit komt omdat vaak de Tertiaire tufsteen van Lincent
als bovenste watervoerende laag fungeert. Dankzij de lemige toplaag is de ondergrond weinig
infiltratiegevoelig. De beekvalleien zijn zeer grondwaterstromingsgevoelig, de plateauzones weinig
gevoelig en de tussenliggende hellingzones matig gevoelig. In het plangebied bevindt zich 1 belangrijke grondwaterwinning, nl. van het metaalverwerkend bedrijf Affilips.

1.4.4.2

Geplande toestand en effecten
Normaliter worden i.k.v. de onderdelen van het Masterplan geen diepe uitgravingen voorzien, ook
niet i.f.v. de bouw van het nieuw parkeergebouw. Daardoor blijft het grondverzet relatief beperkt
en is normaliter geen bemaling van de bouwput nodig.
Indien bij bepaalde planonderdelen toch diepe uitgravingen zouden plaatsvinden (twee of meer
ondergrondse bouwlagen), waardoor de bouwput tot (ver) onder de grondwatertafel reikt en
bemaling noodzakelijk is, bestaat het risico op stabiliteitsproblemen voor de nabije bebouwing
(t.g.v. zettingen) en/of het aanzuigen van bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen. Om
deze risico’s tot een minimum te beperken, moet in dat geval een gesloten bouwput voorzien
worden met diepwanden en retourbemaling.
Opvolging is aangewezen van de bodemverontreinigingsdossiers in of nabij de kleinhandelszone
Zijdelingsestraat en het woonproject Tramstraat (huidige busstelplaats).
Bij afvoer en verwerking van grond en afbraakmateriaal moet per definitie voldaan worden aan de
bepalingen van resp. de Vlarebo- en de Vlarema-wetgeving.

1.4.5

Oppervlaktewater

1.4.5.1

Bestaande toestand
Het plangebied behoort tot het stroomgebied van de Demer, meer bepaald tot het deelbekken van
de Grote Gete (09-04). De meest relevante (onbevaarbare) waterlopen t.a.v. het plangebied zijn de
Grote Gete zelf, de Borggracht, de Mene of Molenbeek, de Kleinbeek en de Oude Mene.
De Mene doorheen bedrijventerrein Grijpenveld en de Grote Gete stroomopwaarts van de Mene
hebben een matige structuurkwaliteit, alle andere waterlopen een zwakke structuurkwaliteit. De
fysico-chemische waterkwaliteit (Prati-index) is meestal vrij goed, de biologische kwaliteit (BBI)
matig. De minst goede waterkwaliteit komt voor in het VMM-meetpunt t.h.v. hoeve Grijpenveld.
Volgens de watertoetskaart zijn aanzienlijke delen van het plangebied effectief of mogelijk overstromingsgevoelig: de volledige valleien van de Grote Gete, de Mene (vooral het deel doorheen
bedrijventerrein Grijpenveld) en de Kleinbeek (o.a. t.h.v. Aardgat en de site van de nieuwe busstelplaats) en delen van het binnengebied van de Viaductstraat.
Wat waterzuivering betreft, behoort het plangebied volledig tot het zuiveringsgebied van de RWZI
van Tienen, met een zuiveringscapaciteit 26.100 inwonerequivalenten (IE).

1.4.5.2

Geplande toestand en effecten
De geplande herinrichting van delen van de vallei van de Mene zal een positief effect hebben op de
waterbergingscapaciteit en dus op de overstromingsproblematiek. Bij de Mene zal er ook een
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verbetering van de structuurkwaliteit van de beek optreden. Dit laatste is ook mogelijk ingeval van
verlegging/herinrichting van de loop van de Oude Mene.
Bij de inrichting van het woonproject Viaductstraat, dat gelegen is in deels overstromingsgevoelig
gebied, zal erover gewaakt moeten worden dat de bergingscapaciteit van dit gebied, ook na
vergroting van de verharde oppervlakte, minstens behouden blijft. Het is aangewezen dat hiervoor
een gedetailleerd waterbergingsonderzoek uitgevoerd wordt op projectniveau. Indicatief kan
gesteld worden dat de centrale, overstromingsgevoelige zone onbebouwd moet blijven.
De totale verharde oppervlakte van het plangebied zal t.g.v. het Masterplan lichtjes afnemen (de
mate waarin hangt af van het feit of men de huidige busstelplaats al dan niet als verhard
beschouwt en van de nieuwe locatie van het dierenasiel). Het netto verschil in verhardingsgraad op
het niveau van het plangebied zal echter sowieso verwaarloosbaar zijn. Voor alle geplande bouwprojecten is het Hemelwaterbesluit van toepassing, wat geen enkel probleem zou mogen stellen,
gezien de mogelijkheden op hergebruik (wonen, kantoren, kleinhandel) en de beschikbare ruimte
voor infiltratie en/of buffering (parkeergebouw).
De 600 à 700 inwonerequivalenten (IE) bijkomend huishoudelijk afvalwater die zouden geproduceerd worden door de nieuwe woningen, kantoren en kleinhandel, kunnen verwerkt worden door
de RWZI van Tienen, mits afvoer via een volledig gescheiden rioleringsstelsel.

1.4.6

Fauna en flora

1.4.6.1

Bestaande toestand
Er zijn geen Natura 2000-, akker- of weidevogelgebieden die relevant zijn voor het plangebied. In
het NW deel van het plangebied bevindt zich wel een deel (11,65 ha) van het VEN-gebied “De
Hoegaardse Valleien”, overeenkomend met het erkend Natuurreservaat Aardgat. Dit gebied omvat
rietvelden, dottergraslanden, drassige hooilanden, droge weilanden en bosjes.
Logischerwijs is dit VEN-gebied volgens de Biologische Waarderingskaart (BWK) het biologisch
meest waardevolle deel van het plangebied. Daarnaast zijn ook nog de spoorwegtaluds en enkele
andere taluds, heel de boszone tussen de Tramstraat en de spoorweg en enkele struweelbosjes
(Viaductstraat, Biezenstraat, hoek R27-N3) als biologisch (gedeeltelijk) (zeer) waardevol gekarteerd.
De aanwezige groenclusters zijn niet of nauwelijks met elkaar verbonden, waardoor de ecologische
connectiviteit beperkt is. De beboste spoorberm is b.v. in twee gedeeld door de volledig verharde
grote pendelparking.

1.4.6.2

Geplande toestand en effecten
Het Masterplan zal, afhankelijk van het deelgebied, zowel tot biotoopverlies als –winst leiden. De
(potentiële) biotoopwinst zit in het “spoorpark” t.h.v. de huidige pendelparking en de Menevallei
doorheen bedrijventerrein Grijpenveld.
Biotoopverlies komt vooral voor in de boszone tussen Tramstraat en spoorweg (inplanting woonproject), en in mindere mate in veld Viaductstraat (idem). Vanuit de discipline fauna en flora wordt
het wenselijk geacht om de bestaande biodiversiteit in de spontaan ontwikkelende vegetatie
maximaal te behouden in deze drie zones. Nader ontwerpend onderzoek is nodig om na te gaan in
welke mate dit streefdoel compatibel is met een logische en verantwoorde inrichting van het
terrein. Ook de omvang van de werfzones moet zo beperkt mogelijk gehouden worden.
M.b.t. het deelgebied Tramstraat wordt alvast aangeraden om de nieuwe woongebouwen zo dicht
mogelijk bij de Tramstraat in te planten, zodat zo min mogelijk bos moet gerooid worden. Ook een
verhard fietspad doorheen de boszone achter de woningen langs wordt weinig wenselijk geacht.
De rol van fietsverbinding kan overigens perfect overgenomen worden door de Tramstraat zelf, die
verkeersluw wordt door het verdwijnen van de busstelplaats en het afsluiten van de straat aan de
kant van de Grijpenlaan. T.h.v. de voormalige tramloods kan de aansluiting gemaakt worden naar
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het fietspad door het nieuw “spoorpark”, dat ingeplant wordt op de plaats van de huidige pendelparking.
Voor de nieuwe en her in te richten gebouwen moet bekeken worden in welke mate ze een bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van de biodiversiteit, b.v. via het voorzien van nestgelegenheid voor broedvogels.
Het rooien van bos en struweel in de velden Tramstraat en Viaductstraat impliceert, conform het
Bosdecreet, boscompensatie. Mogelijk te bebossen zones binnen het plangebied zijn de buffers
rond bedrijventerrein Grijpenveld of de akkerpercelen rond natuurreservaat Aardgat. Enkel indien
alle mogelijkheden “in natura” uitgepast zijn, mag gedacht worden aan financiële bos-compensatie.
Omtrent boscompensatie werd tot op heden nog geen concrete visie uitgewerkt in het Masterplan.
Het Masterplan zal normaliter duidelijk positieve effecten hebben op het vlak van ecologische
connectiviteit, door de geplande aaneensluiting van de verschillende groenzones: natuurreservaat
Aardgat met het “spoorpark”, beide uiteinden van het “spoorpark” met elkaar t.h.v. het parkeergebouw, het “spoorpark” met de Getevallei, de boven- en de benedenloop van de Menevallei,…
Maar intensieve betreding in bepaalde zones, met name in het “spoorpark” t.h.v. het station, zal
het functioneren als ecologische verbinding aldaar sterk beperken. Bij de inrichting van de nieuwe
corridor tussen Aardgat en de Getevallei moeten geschikte inheemse soorten gekozen worden, om
de connectiviteit maximaal te verhogen.
Inzake rustverstoring t.h.v. waardevolle natuurelementen vormt het woonproject in de boszone
langs de Tramstraat het enige potentieel knelpunt, al wordt dit in belangrijke mate gecompenseerd
door het wegvallen van geluidsverstoring door busverkeer en ander doorgaand verkeer. Ook in
functie van rustverstoring kan de wenselijkheid in vraag gesteld worden van de geplande fietsverbinding doorheen de boszone. Ook een volwaardige fietsroute via de Billekensweg wordt niet
wenselijk geacht om rustverstoring t.h.v. het aanpalende natuurreservaat Aardgat maximaal te
beperken.
Verdroging van waardevolle vegetatie kan vermeden worden door het beperken van het aantal
ondergrondse bouwlagen van nabijgelegen planonderdelen, zodat geen langdurige bemaling nodig
is. Indien toch een diepe uitgraving wenselijk of noodzakelijk blijkt – b.v. bij het parkeergebouw –,
moet gewerkt worden met een gesloten bouwput en retourbemaling.
Lichthinder vanuit het kopgebouw van het parkeergebouw op natuurreservaat Aardgat dient maximaal beperkt te worden. Desgevallend kan het gebouw aan de kant van het natuurreservaat (NW)
voorzien worden van een (grotendeels) gesloten gevel.
In de aanlegfase moet de inname van ecologisch waardevolle percelen door werfzones maximaal
vermeden worden.

1.4.7

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

1.4.7.1

Bestaande toestand
Het plangebied ligt volgens de Landschapsatlas deels in “stedelijk gebied”, en deels in het traditioneel landschap “Holle wegenland van Hoegaarden”, dat deel uitmaakt van de streek Droog Haspengouw. Er zijn geen “ankerplaatsen” in of nabij het plangebied. De “relictzone” R27006 “Getevallei
met haar beemden” ligt net ten zuiden van het plangebied en stopt aan de R27. Het plangebied telt
twee “puntrelicten”: de voormalige tramstelplaats en de Sint-Theobalduskapel aan de Mulkstraat.
Het noordelijk deel van het plangebied omvat een compact stedelijk gebied, dat lintvormig doorloopt langs de N3. Het deel van het plangebied ten zuiden van de spoorweg is schaarser bebouwd
en valt uiteen in duidelijk verschillende deelgebieden (landelijk gebied rond Aardgat, woonlinten,
bedrijventerrein, Getevallei, spoorwegberm,…).
Reeds in de Romeinse tijd bevond zich een nederzetting in de directe omgeving van het huidig
station. In de vroege middeleeuwen verschoof de bewoning naar de beter verdedigbare Sint-Ger-
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manusheuvel, waarrond zich de stad Tienen ontwikkelde. De groei van de stad ging gepaard met de
de
aanleg van drie omwallingen, waarbij de derde omwalling uit de 14 eeuw doorheen het plande
gebied liep (Walstraat/Getelaan). Eind 14 eeuw was Tienen evenwel over zijn top, en het gebied
de
binnen de omwalling werd nooit volledig volgebouwd. In de 16 eeuw werd de stad terug verkleind via de aanleg van de westelijke Vesten (NO grens van het plangebied).
de

In de 18 eeuw werd begonnen met de aanleg van grote steenwegen, o.a. naar Leuven (N3) en
de
Hoegaarden/Geldenaken (N221). Vanaf de 19 eeuw begon de heropbloei van Tienen, mede door
de ontwikkeling van het spoornet. Tussen het station en de Vesten ontwikkelde zich een nieuwe
ste
stadswijk. De oude omwallingen werden afgebroken. De belangrijkste 20 eeuwse ontwikkeling
was de aanleg van de E40 (1969-72), met de bijhorende invalsweg naar Tienen (N29). Vanaf de
jaren ’80 werd de R27 aangelegd om het stadscentrum te ontlasten van doorgaand verkeer. In de
jaren ’90 werd bedrijventerrein Grijpenveld ontwikkeld op de voordien onbebouwd gebleven Wijngaardberg.
Binnen het plangebied bevinden zich twee beschermde sites: de voormalige tramsite (stadsgezicht
met station/dienstwoning en tramloods als beschermde monumenten) en huis Verlat en omgeving.
Voorts is ook de Sint-Theobalduskapel (Mulkstraat) opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig erfgoed. Niet opgenomen in deze inventaris maar zonder twijfel historisch waardevol zijn het
neoclassistisch stadsgebouw uit 1840 – het oudste nog in gebruik zijnde Belgisch station – en het
nabijgelegen voormalig postgebouw.
Gezien de rijke geschiedenis van Tienen, bevat de ondergrond van het plangebied heel wat archeologische relicten, opgenomen in de Centrale Archeologische Inventaris, van de IJzertijd over de
de
Romeinse periode (gallo-romeinse vicus), de middeleeuwen (o.a. de structuren van de 14 eeuwse
de
omwalling) en de nieuwe tijd (o.a. de structuren van de 16 eeuwse omwalling).

1.4.7.2

Geplande toestand en effecten
Inzake landschappelijke structuur en perceptieve kenmerken heeft het Masterplan potentieel vnl.
positieve effecten: verwaarloosde terreinen en gebouwen worden opgewaardeerd, terwijl er geen
significant verlies aan landschappelijke waarden optreedt. T.a.v. het bouwkundig erfgoed zijn de
effecten eveneens vnl. positief (verwijderen van de busstelplaats uit de beschermde voormalige
stationssite van de Buurtspoorwegen, renovatie/herbenutting van de tramloods, het treinstation
en het postgebouw).
Enig voorbehoud wordt gemaakt t.a.v. het woonproject in de Tramstraat en de uitbreiding van de
kleinhandelszone Zijdelingsestraat. Er moet bijzonder zorg gedragen worden een goede ruimtelijke
inpassing van de woonvolumes in het bos/spoorpark en vooral t.a.v. de het beschermd stadsgezicht van de voormalige tramsite. Een inplanting van de volumes onder wisselende hoeken kan in
vraag worden gesteld. Wat het kopgebouw van het parkeergebouw betreft, zou een slankere maar
hogere toren dan voorzien in het referentieontwerp als een echte baken kunnen fungeren voor de
stationsomgeving van Tienen, en tegelijk een kleinere visuele impact hebben op de beschermde
tramloods.
De renovatie van het stationsgebouw en het postgebouw en de aanpalende nieuwbouw moeten
gekaderd worden in een algemene visie op het stationsplein en omgeving, waarbij de ensemblewaarde als classicistisch geheel zoveel mogelijk moet behouden en versterkt worden. Om de pleinsymmetrie te versterken moet het mogelijk gemaakt worden om op termijn een nieuwbouw in te
planten aan de NW zijde van het stationsplein. Dit vereist evenwel een volledige reorganisatie van
het busstation.
Aangezien de effectieve impact van alle deelprojecten in de stationsomgeving (deelgebieden
Stationsknoop en Tramstraat) op het bouwkundig erfgoed nog niet terdege kan ingeschat worden
bij gebrek aan een concreet stedenbouwkundig ontwerp – het stadsontwerp vormt hierbij slechts
een indicatief referentiekader – moeten alle toekomstige ontwerpen in de projectfase in detail
onderzocht en beoordeeld worden. De bestaande wetgeving m.b.t. onroerend erfgoed voorziet
hiertoe de nodige adviesinstrumenten.
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Significant negatieve effecten zijn te verwachten op vlak van archeologie, vooral t.a.v. de Gallode
Romeinse vicus en de 14 eeuwse stadsomwalling. Indien beschadiging of vernieling van het
potentieel archeologisch patrimonium niet te vermijden is voor de realisatie van het Masterplan,
dient men in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming een archeologisch vooronderzoek
te laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek zal de bevoegde administratie
uitmaken of er archeologiesparende bouwmaatregelen kunnen opgelegd worden of een archeologische opgraving noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Voor het verloop van de procedures dient zo
snel mogelijk contact op te nemen met de Intergemeentelijke Archeologische Dienst PORTIVA
en/of het Agentschap Onroerend Erfgoed.

1.4.8

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten

1.4.8.1

Bestaande toestand
Het plangebied omvat meerdere woonkernen: de stationsbuurt, aansluitend bij het stadscentrum
van Tienen, met lintvormige uitloper langs de Leuvenselaan, de wijk Mulk, met een vijftal historische woonlinten en de recentere verkaveling Nieuw Overlaar, en het woonlint GrijpenwegstraatTramstraat. Langs de Leuvenselaan bevinden zich twee kleinhandelsconcentraties, t.h.v. Zijdelingsestraat en R27. Centraal in het plangebied ligt het recent ontwikkeld (jaren ’90) bedrijventerrein
Grijpenveld (54 ha, waarvan ca. 7 ha nog onbenut). Het NW deel van het plangebied, rond natuurreservaat Aardgat, is een landbouwgebied, grotendeels in gebruik door de in het gebied gelegen
hoeve Grijpenveld. De landbouwwaardering van dit gebied volgens de landbouwtyperingskaart van
de VLM is gemiddeld genomen matig.
Alle bestaande functies in het plangebied kunnen als zone-eigen beschouwd worden, behalve een
aantal zonevreemde woningen in bedrijventerrein Grijpenveld (Tramstraat, Grijpenveldstraat) en
het dierenasiel in de Viaductstraat (zone voor gemeenschapsvoorzieningen).
De stationswijk heeft potentieel een vrij hoge beeld- en belevingswaarde, maar geeft tegelijk een
sterke “vergane glorie”-indruk. Aan de achterzijde van de station wordt de potentiële beeldkwaliteit van de beboste spoorberm en de historische tramstelplaats visueel verstoord door de grote
asfaltvlakte van de pendelparking en de geparkeerde bussen. De Leuvenselaan is een typische
Vlaamse steenweg met lintbebouwing en baanwinkels. Bedrijventerrein Grijpenveld heeft een voor
een industrieterrein behoorlijk kwalitatieve vormgeving. De hoogste beeldkwaliteit komt voor in
deelgebied Aardgat en de vallei van de Grote Gete (deels als park ingericht), ondanks de “omsingeling” door verkeersinfrastructuren.
Het plangebied telt 2500 à 3000 inwoners. Inzake woonkwaliteit (geluidshinder, luchtkwaliteit)
de
kunnen de Leuvenselaan en de 4 Lancierslaan t.g.v. de hoge verkeersdruk als vrij problematisch
beoordeeld worden. De verkeersarme delen van de stationsbuurt en de woonclusters aan de
achterzijde van het station zijn daarentegen rustige buurten met een goede woonkwaliteit.

1.4.8.2

Geplande toestand en effecten
Op het vlak van gebruikswaarde, beeld- en belevingswaarde en sociale veiligheid zal het Masterplan omzeggens enkel positieve effecten hebben.
Qua gebruikswaarde worden bestaande functies versterkt en verdicht, nieuwe, complementaire
functies ingeplant en onderbenutte terreinen en gebouwen (her)benut. Aan bestaande gebruikswaarden, b.v. de landbouwwaarde van deelgebied Aardgat, wordt niet of in zeer beperkte mate
geraakt. Normaliter moeten geen woningen verwijderd worden om de planonderdelen mogelijk te
maken.
Inzake beeld- en belevingswaarde zijn het renoveren van (enigszins) verwaarloosde gebouwen
(station, postgebouw, tramloods) en het bebouwen van functioneel on(der)benutte terreinen (parkings op maaiveld, struikgewas,…) als positieve effecten te beschouwen. De effecten zullen uiteraard vooral afhangen van de concrete stedenbouwkundige en architecturale uitwerking van de
gebouwen, pleinen en parkzones, en kunnen op heden nog niet in detail beoordeeld worden.
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Gezien zijn omvang zal het parkeergebouw zeker de grootste visuele impact hebben. Er kan aangeraden worden om kopgedeelte slanker en hoger uit te voeren dan in het referentieontwerp, om
haar rol als nieuw visueel “baken” voor Tienen nog te versterken.
Door het maximaal toelaten van natuurlijk licht en een aangepaste verlichting moet het potentieel
onveiligheidsgevoel in de parking maximaal ingeperkt worden.
Op het vlak van leefbaarheid en woonkwaliteit kan aangesloten worden bij de aanbevelingen vanuit de disciplines geluid en lucht. Hierin wordt voorgesteld om de uitbreiding van kleinhandelszone
Zijdelingsestraat – de belangrijkste bron van bijkomend verkeer op de Leuvenselaan – slechts ten
dele en/of gefaseerd uit te voeren, b.v. pas op het moment dat de algemene luchtkwaliteit (achtergrondniveau) voldoende verbeterd is. Op lange termijn zou een volledige sluiting van de grote ring
van Tienen, inclusief de “missing link” tussen de N223 en de N3-west, wenselijk zijn, omdat dit de
Leuvenselaan sterk zou ontlasten. De mogelijke effecten, op vlak van lichthinder, van het plan op
de bestaande en nieuwe bewoning zijn niet significant. Mogelijke hinder kan daarenboven sterk
beperkt worden door maatregelen te nemen op projectniveau.

Eindconclusies

1.5

Er kan gesteld worden dat het Masterplan in hoofdzaak positieve effecten zal hebben, zowel inzake
(verkeers)leefbaarheid in belangrijke delen van het plangebied (stationswijk, Tramstraat), structuurkwaliteit van de waterlopen, ecologische connectiviteit, landschappelijke structuren, bouwkundig erfgoed, gebruikswaarde en beeld- en belevingswaarde.
Niettemin zijn er een aantal (potentieel) negatieve effecten die maximaal moeten vermeden
worden door het toepassen van milderende maatregelen. Bij deze milderende maatregelen wordt
een onderscheid gemaakt tussen maatregelen die direct vertaald kunnen worden in het grafisch
plan en/of de voorschriften van het PRUP, maatregelen die van belang zijn voor het vervolgtraject
(ontwerp, vergunningen) en flankerende maatregelen die tot de bevoegdheid behoren van andere
actoren dan de partners van het Masterplan.
De effectbeoordeling heeft betrekking op het basisscenario, met een parkeergebouw van 1650 pp.
Het alternatief scenario met een iets groter parkeergebouw (1850 pp) zou een iets grotere
verkeersgeneratie hebben, maar dit zou voor de verkeersgerelateerde disciplines mobili-teit, geluid
en lucht niet tot significante verschillen (scoreveranderingen) leiden t.o.v. het basissce-nario. Ook
qua ruimtelijke effecten zijn er geen significante verschillen te ver-wachten, aangezien de
parkinguitbreiding de plaats zou innemen van een bestaand bouwvolume (de LCI-antenne.
De effectbeoordeling inzake mobiliteit geldt slechts voor een parkeergebouw met maximaal 1850
pp. Bij een nog grotere parkeercapaciteit is bijkomend onderzoek nodig, maar gezien de huidige
onzekerheid over de effectieve parkeervraag is het weinig zinvol om hier in dit plan-MER al op in te
gaan.
Tabel 1-1 Overzicht milderende maatregelen






Maatregelen die vertaald
kunnen worden in het PRUP
Geen fietspad doorheen
waardevolle boszone Tramstraat
Voetgangersverbinding tussen
station en Walstraat doorheen
parkeergebouw
Bouwvrij houden zone tussen
tramstation en tramloods in
beschermd stadsgezicht
Indien mogelijk ruimte voor
boscompensatie voorzien
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Maatregelen op te nemen in de ontwerpen vergunningenfase
 Beperking/fasering uitbreiding
kleinhandelszone Zijdelingsestraat +
verder mobiliteitsonderzoek
 Parkeergebouw: beperking bouwdiepte
of toepassing retourbemaling op
bouwput
 Specifieke aandacht aan vormgeving
kopgebouw als “baken” voor Tienen
 Maximaal natuurlijk licht toelaten in
parking
 Woonproject Viaductstraat en nieuwe

Flankerende maatregelen uit te
voeren door andere actoren
 Voorzien bypassen op rotonde
R27-Grijpenlaan
 Veiligere kruising R27 voor
fietsers (buiten rotonde)
 Plaatsen verkeerslichten
(beïnvloedbaar door chauffeurs
van De Lijn) + linksafstrook op
kpt Leuvense-laanGrijpenwegstraat
 Integratie exploitatie parkeergebouw en parkeernormen in
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binnen plangebied
 Mogelijkheid tot uitbreiding
parkeergebouw en fietsenstallingen voorzien
 Toegang parking kleinhandelszone in Grijpenwegstraat zo
ver mogelijk van N3 inplanten
 Zone voor herlocalisatie
dierenasiel voorzien
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busstelplaats: garanderen bergingscapaciteit (waterbergingsonderzoek, af
te stemmen op ecologische inrichting)
Gescheiden rioleringsstelsel
Integratie/maximaal behoud ecologische
waarden in ontwerp “spoorpark” (met
geschikte inheemse soorten), woonprojecten Tramstraat en Viaductstraat
Fysieke en/of financiële boscompensatie
Landschappelijke inpassing woonproject
Tramstraat t.a.v. beschermd
stadsgezicht
Opmaak visie op stationsplein i.f.v. versterking ensemblewaarde
Uitvoeren archeologisch
(voor)onderzoek
Ventilatie-inlaat woningen maximaal
afwenden van drukke verkeerswegen en
in- en uitritten parking
Uitwerking en toepassing “minder
hinder”-plan tijdens de aanlegfase (met
tijdelijke parkings en fietsenstallingen)
Werfroute parkeergebouw enkel via
Grijpenlaan en R27
Werfzones buiten ecologisch waardevolle percelen
Beperking lichthinder door aandacht
voor plaatsing lichtreclames en
lichtarmaturen in publieke ruimte.

overkoepelend parkeerbeleid
stad Tienen (met herziening
huidig parkeerreglement)
 Beperking geluidsoverlast t.g.v.
busverkeer in Vierde Lancierslaan (onafhankelijk van
Masterplan)
 Op termijn: volledige sluiting
R27 tot aan N3-west +
omvorming rotonde R27Grijpenlaan tot lichtengeregeld
kruispunt (met bypassen)
 Billekensweg (aan natuurgebied Aardgat) niet omvormen
tot fietsroute
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Tabel 1-2 Overzicht van de beoordeling van de effecten per planonderdeel/deelgebied
Discipline/ effectgroep

Discipline mens – mobiliteit
Ontsluiting en
bereikbaarheid
Verkeersintensiteit en
doorstroming
(cumulatieve effecten van
alle planonderdelen
samen)

Openbaar vervoer
Zwakke weggebruikers

Parkeren

Tijdelijke effecten in de
aanlegfase

Effect/deelaspect

Stationsplein

Parkeergebouw

Tramstraat

Hoek
R27-N3

Zijdelingsestraat

Grijpen
-veld

Aardgat

Viaduct
-straat

Grote
Gete

Effect “knippen” Tramstraat
Rotonde Grijpenlaan – R27

0

-1/-2

-1

0

0

-1

0

0

0

Kruispunt Grijpenwegstraat – N3

-3

-3

Milderende maatregelen
(resterend effect)

Bypassen voor rechtsafslaand verkeer (0/+1)
Op termijn (cfr. downgrading Vesten en sluiting grote ring):
lichtengeregeld kruispunt met bypassen
Verkeerslichten (beïnvloedbaar door chauffeurs van De Lijn)
+ linksafstrook op N3 (+1/+2) + toegang parking in Grijpenwegstraat zo ver mogelijk van N3

Kruispunt Zijdelingsestraat – N3
+2
Leuvenselaan
-1
R27, Grijpenlaan
0
Tramstraat, Grijpenwegstraat (ten Z van kleinhandelszone)
+2
Straten stationswijk
0/+1
Viaductstraat en andere straten wijk Mulk
0
Openbaar vervoersaanbod
0 (op termijn: +1/+2)
Routes openbaar vervoer
Verplaatsing busstelplaats: +1 (op termijn: +2)
Bereikbaarheid
Verbreding spoorwegtunnel/toegankelijk maken voor fietsers: +2
Fietspad door spoorpark (i.p.v. Tramstraat): +1

Voetgangersverbinding
station-Walstraat doorheen parkeergebouw
Veiligheid en comfort
Sterke toename aantal fietsenstallingen: +2
Veiligere kruising R27
Knippen Tramstraat + verplaatsen busstelplaats: +2
(buiten rotonde)
Fietspaden langs Grijpenlaan: +2
Mogelijkheden voorzien
voor verdere uitbreiding
fietsenstallingscapaciteit
Betaalparking >> sluikparkeren in omliggende woonstraten
-1/-2
Integratie exploitatie parking (tarieven) en parkeernormen in
overkoepelend parkeerbeleid stad Tienen
Op termijn: uitbreiding parkeergebouw
Tijdelijke vermindering parkeercapaciteit
-1/-2
Tijdelijke parking op busstelplaats (Tramstraat) (0/-1)
Tijdelijke fietsenstalling op NW pendelparking
Uitwerken “minder hinder”-plan
Werfverkeer
0
Werfroute parkeergebouw enkel via Grijpenlaan en R27
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Discipline/ effectgroep

Effect/deelaspect

Discipline geluid en trillingen
Geluid van geplande
Geluidskwaliteit in de
functies (verkeer)
omgeving

Discipline lucht
Luchtemissies van
geplande functies (verkeer)

Luchtkwaliteit in de
omgeving

Discipline bodem en grondwater
Bodem
Grondverzet
Bodemverontreiniging
Grondwater
Bemaling en zettingen

Stationsplein

Parkeergebouw

Tramstraat

Hoek
R27-N3

Zijdelingsestraat

Grijpen
-veld

Aardgat

Viaduct
-straat

Grote
Gete

Milderende maatregelen
(resterend effect)

Leuvenselaan
Vierde Lancierslaan (en straten stationswijk)
Tramstraat (en Grijpenwegstraat)
Grijpenlaan
Groot Overlaar (en straten Mulk)

-1
0
+3
-1
0

Beperking/fasering uitbreiding detailhandelszone (0/-1)
Volledige sluiting R27 tot aan Leuvenselaan
Beperking geluidsoverlast t.g.v. busverkeer in Vierde
Lancierslaan (onafhankelijk van Masterplan)

Leuvenselaan (“street canyon”-gedeelte)
Vierde Lancierslaan (en straten stationswijk)
Tramstraat (en Grijpenwegstraat)
Grijpenlaan (meest nabije woning)
Groot Overlaar (en straten Mulk)

-3
+1
+2
-2
0

Beperking/fasering uitbreiding detailhandelszone (-1/-2)
Ventilatie-inlaat woningen maximaal afwenden van
drukke verkeerswegen en in- en uitritten parking
Volledige sluiting R27 tot aan Leuvenselaan

-1
0
0

-1/-2
0
0/-2

0/-1
-1
0

0
0
0

0
-1
0

0
0
0

0
0
0

0/-1
0
0

0
0
0

Grondwaterstromingen
Discipline oppervlaktewater
Afwatering
Afwateringsstructuur
Structuurkwaliteit
waterlopen

0

0/-1

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
+2
(Mene)

0
0

0
0

Waterkwantiteit

Verhardingsgraad, overstromingsgevoeligheid

0

+2

-1/+1 (~
doorlat.
busstelplaats)

0

0/+1

0

0

0
+1
(Oude
Mene)
-1/-2

0

Waterkwaliteit

Afvalwaterproductie
(cumulatief)

Behoud berginscapaciteit
veld Viaductstraat (ev.
waterbergingsonderzoek) (0)
Toepassing Hemelwaterbesluit
Gescheiden riolering

0

0/-2

0

Boscompensatie (0)
Max. behoud ecologische
waarden in projectzones
Geen fietspad door boszone Tramstraat (0/-1)

Discipline fauna en flora
Ecologische kwaliteit

Biotoopverlies of -winst
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0/-1
(~ capaciteit RWZI Tienen)
0

+1/+2

-2

0

0

0/+1
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Toepassing Vlarebo
Opvolging OVAM-dossiers
Beperking aantal ondergrondse bouwlagen of
retourbemaling (0)

Discipline/ effectgroep

Effect/deelaspect

Ecologische connectiviteit

Verlies aan connectiviteit

Verstoring

Verstoring door nieuwe
functies en verkeer
Verdroging door bemaling

Verdroging

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Landschappelijke
Landschappelijke structuren
structuren en perceptieve
Perceptieve kenmerken
kenmerken

Bouwkundig erfgoed

Impact op bouwkundig
erfgoed

Archeologie

Directe/indirecte aantasting
archeologisch patrimonium

Mens – ruimtelijke en sociale aspecten
Gebruikswaarde
Aantasting/versterking
functies
Beeld- en belevingswaarde
Verzwakking/versterking
beeld- en belevingswaarde,
visuele verstoring
Leefbaarheid en
woonkwaliteit

Inname van woningen
Hinder- en gezondheidseffecten van verkeer

Stationsplein

Parkeergebouw

Tramstraat

Hoek
R27-N3

Grijpen
-veld

Aardgat

Viaduct
-straat

Grote
Gete

+1/+2 (via aaneenschakeling spoorwegberm en beekvalleien)

0

0

+1

0

0

0

-1/-2

0

0

0

0/-2

0

0

0

0

0

0

0

+1
+1

+1/+2
-2/+2

+1
-1/+1

0
0

0
+1

0
+1

0
0

+1
+1/+2

0
0

+1/+2

-1/+1

-1/+1

0

-1/+1

0

0

0

0

-2/-3 (vooral t.a.v. gallode
romeinse vicus en 14
eeuwse omwalling)

0/-1
(~ locatie en diepte uitgravingen)

+2

+2/+3

+1/+2

0

+1

0

0

+2

0

+2

-2/+2

-1/+1

0

+1

+1

0

+1/+2

0

0

0

0

0
0
Leuvenselaan

Vierde Lancierslaan (en straten stationswijk)
Tramstraat (en Grijpenwegstraat)
Grijpenlaan

227137
Plan-MER – PRUP Stationsomgeving Tienen

Zijdelingsestraat

0
-2
0/+1
+2/+3
-1
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Milderende maatregelen
(resterend effect)
Werfzones buiten ecologisch waardevolle percelen (0)
Geschikte inheemse
soorten kiezen bij
inrichting corridor
Billekensweg niet omvormen tot fietsroute (0)
Beperking aantal ondergrondse bouwlagen of
retourbemaling (0)

Parkeergebouw: parkeergedeelte laag houden,
kopgebouw hoog en slank
(+2)
Inpassing woningen t.o.v.
beschermde tramsite (+1)
Bouwvrij houden zone
tussen tramstation en
tramloods (0)
Archeologisch
(voor)onderzoek (0/-1)

Viaductstraat: herlocalisatie dierenasiel
Parkeergebouw: parkeergedeelte laag houden,
kopgebouw hoog en slank
(+2)

0
0
0
Beperking/fasering uitbreiding detailhandelszone (0/-1)
Volledige sluiting R27 tot aan Leuvenselaan
Beperking geluidsoverlast t.g.v. busverkeer in Vierde
Lancierslaan (onafhankelijk van Masterplan)

Discipline/ effectgroep

Effect/deelaspect

Sociale veiligheid en
doorwaarbaarheid
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StaParTramHoek
tionskeerstraat
R27-N3
plein
gebouw
Groot Overlaar (en straten Mulk)
+1/+2
-1/-2
+1
0

Zijdelingsestraat

Grijpen
-veld

Aardgat

Viaduct
-straat

Grote
Gete

Milderende maatregelen
(resterend effect)

0

0

0

Maximaal natuurlijk licht
in parking

0
0

0
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